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लेख संग्रहरहावाविषयष करहाही वाविचरहार...
‘वम
ु नववशव’ य्रका सरुषांरकेतसरळ्रकावर स्ी-परु
ु रुष सरुषांबरुषांंमध्रकारुषांववरुषयी, तय्रकारुषांचय्रका

प्रशन्रकारुषांववरुषयी ‘तो आणि ती’ य्रका न्रकाव्रकारी एरक लेखम्रकामलरक्रका मी मलदहत होतो. तय्रकातील
लेख्रकारुषांर्रका ह्रका सरुषांग्रह आत्रका ई-पुसतरक्रकाचय्रका सवरुप्रकात ‘वुमनववशव प्ररक्रकाशन्रका’म्रकाफ्थत

प्रमसिदंमध होत आहे. मदहल्रका सक्षमीरकरि्रकार्रका ध्य्रकास घेऊन ‘वम
ु नववशव’री तनमम्थती

झ्रकाली आहे. तय्रकार्रकार एरक भ्रकाग महिजे ही लेखम्रकामलरक्रका. य्रका लेखम्रकामलरकेत, पुरुरुष्रकारुषांन्रका
सस्य्रकारुषांववरुषयी नेमरकरुषां रक्रकाय व्रकाटतरुषां, पुरुरुषी वर्थसव्रकारी म्रकानमसरकत्रका रक्रका तय्रकार झ्रकाली,

तय्रकाल्रका तोडणय्रकास्रकाठी रक्रकाय प्रयतन रकर्रकायल्रका हवेत, सस्य्रकारुषांनी सवततःचय्रका उननतीस्रकाठी
रक्रकाय रकरणय्रकारी गरज आहे, एरकमेरक्रकारुषांचय्रका सहरक्रकाय्रका्थने अगंमधरक र्रकारुषांगलरुषां जीवन

जगणय्रकास्रकाठी रक्रकाय रकरत्रका येईल य्रकास्रकारखय्रका गोषटीरुषांवर लेख य्रकात मलदहणय्रकात आले
आहेत.
य्रका लेख्रकारुषांन्रका व्रकाररक्रकारुषांर्रका उत्तम प्रततस्रकाद ममळ्रकाल्रका असल्रका तरीही मल्रका एरक खरुषांत
व तनरीक्षिही य्रका तनममत्त्रकानरुषां आवजप्थन ननोंदव्रकावसरुषां व्रकाटतरुषांय. तनरीक्षि असरुषां रक,, सस्य्रका
अिदय्रकापही आपलय्रका प्रशन्रकारुषांब्रकाबत मक
ु तपिे बोल्रकायल्रका तय्रकार होत न्रकाहीत. ववशेरुषततः

लैंगगरक सरुषांबरुषांंमध्रकारुषांववरुषयी व तय्रकातपन तनम्रका्थि होि्रका-य्रका बल्रकातरक्रकार्रकारुषांस्रकारखय्रका घटन्रकारुषांववरुषयी.
लैंगगरकत्रका ही म्रकािस्रकाचय्रका जीवन्रकातील एरक महत्व्रकारी जैववरक घटन्रका आहे जय्रकार्रका
श्रकारररीरक व म्रकानमसरक प्रभ्रकाव म्रकािस्रकारुषांवर रक्रकायम असतो. ववशेरुषततः सस्य्रकारुषांचय्रका
ब्रकाबतीत य्रकारे पररि्रकाम अगंमधरक मोठ्य्रका प्रम्रकाि्रकात ददसपन येत्रकात रक्रकारि स्ीचय्रका
जगणय्रकाशी ततचय्रका र्रकाररतय्रकाशी य्रका लैंगगरकतेर्रका रेट सरुषांबरुषांंमध आपलय्रका प्रततग्रकामी

वत्त
ु रुष सत्तेने रक्रकायमर जोडलेल्रका आहे.
ृ ीचय्रका सम्रकाज्रकाने व येरील वर्थसवव्रकादी परु

तय्रकारे अतयरुषांत भय्रकानरक पररि्रकाम शेरकडो हज्रकारो वरुष्रकाांप्रकासपन सस्य्रकारुषांन्रका भोग्रकावे ल्रकागत
आहेत. तय्रकार्रकार दस
ु र्रका भ्रकाग अस्रका रक,, परु
ु रुष्रकारुषांवरही तय्रकारे प्रतयक्ष-अप्रतयक्ष पररि्रकाम
होत असत्रकात जय्रकारकडे तर सव्रकाांरेर दल
ु ्थक्ष होत असते.
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पि य्रका अतयरुषांत महत्व्रकाचय्रका प्रशन्रकारुषांब्रकाबत सस्य्रका बोल्रकायल्रका तय्रकार न्रकाहीत ही
अगंमधरक गरुषांभीर व्रकासतववरकत्रका आहे. य्रकारी रक्रकारिरुषां अनेरक आहेत. पि ती स्रकारी गह
ृ ीत
ंमधरूनही जय्रका सुमशकक्षत सस्य्रकारुषांरकडपन य्रकाववरुषयी अगंमधरक प्रततस्रकाद्रकारी अपेक्ष्रका होती

तय्रकारुषांचय्रकारकडपनही य्रका लेख्रकारुषांन्रका हव्रका तो प्रततस्रकाद ममळ्रकालेल्रका न्रकाही. य्रकावर रर्रका्थ रकरिरुषां जे
अपेकक्षत होतरुषां ते झ्रकालेलरुषां न्रकाही. मी पुरुरुष आहे महिपन य्रकाववरुषयीरी रर्रका्थ तय्रकारुषांनी
ट्रकाळली असेल तर य्रकार्रका अर्थ स्ी-परु
ु रुष सम्रकानत्रका ह्रका प्ररक्रकार आपलय्रकारकडे अिदय्रकाप
रुजलेल्रका न्रकाही अस्रका होतो. तय्रकार्रका दस
ु र्रका अर्थ अस्रकाही होतो रक,, पुरुरुष्रकारुषांन्रका य्रका ब्रकाबतीत
बोलणय्रकार्रका रक्रकाही अगंमधरक्रकार न्रकाही, आमररुषां आमही रक्रकाय ते प्रकाहपन घेऊ. हे जर रक्रकारि
असेल तर तेही तततरकरुषांर दद
ु ्दैवी आहे. ततसररुषां रक्रकारि जय्रकावर म्रकाझ्रका रक्रकाही प्रम्रकाि्रकात

ववशव्रकास आहे ते महिजे अनेरक सस्य्रकारुषांन्रका य्रका ववरुषय्रकारुषांवर रर्रका्थ रकरिरुषां महत्व्रकाररुषां व्रकाटत
न्रकाही. तय्रकारुषांन्रका रकररअरववरुषयीरी रर्रका्थ आवडते. तय्रकाल्रका तय्रका उत्तम प्रततस्रकाद देत्रकात
लेख्रकारुषांचय्रका शेअरररुषांगचय्रका म्रकाध्यम्रकातन
प . पि लैंगगरक ववरुषय, बल्रकातरक्रकार, लैंगगरक

अतय्रकार्रकार, रकटटुरुषांबिबरक अतय्रकार्रकार य्रकाववरुषयी रकोिी मोरकळेपि्रकानरुषां बोल्रकायल्रका तय्रकार
नसत्रकात. तय्रकाम्रकागे सरुषांरकोर हे रक्रकारि असेल तर समजह
प ी शरकते. पि तय्रकापेक्ष्रका

आमह्रकाल्रका य्रकारी गरज न्रकाही, अश्रका घटन्रका आमचय्रकाब्रकाबतीत घडि्रकार न्रकाही अस्रका
ववशव्रकास असेल, आमही तश्रका मुली करकरुषांव्रका मदहल्रका न्रकाही आहोत अस्रका समज असेल
तर म्रका् ही नकरक,र गरुषांभीर ब्रकाब आहे.

सस्य्रका य्रकार सस्य्रकारुषांचय्रका ख-य्रका व रकटटर वैरी असत्रकात अस्रका एरक प्रव्रकाद
आपलय्रकात आहे. मी जेवह्रका म्रकाझय्रका आसप्रकास प्रकाहतो तेवह्रका ब-य्रकारद्रका तो खर्रका

असलय्रकाररुषांही ददसतरुषां. य्रकात दोन प्ररक्रकार आहेत. एरक वैर आहे दस
ु -य्रका स्ीशी आणि
दस
ु ररुषां वैर आहे सवततःशीर. दस
ु -य्रका स्ील्रका समजन
प घ्य्रकायल्रका स्ी रकमी पडते रक्रका,

ततचय्रका प्रशन्रकारुषांवर बोल्रकायल्रका, ततल्रका मदत रकर्रकायल्रका, ततचय्रकावतीनरुषां लढ्रकायल्रका ती म्रकागे

पडते रक्रका ह्रका एरक भ्रकाग आहे. दस
ु र्रका महिजे स्ी ही सवततःरीर वैरी बनन
प सवततःचय्रका
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन

6

उननतीस्रकाठी प्रयतन रकर्रकायल्रका रकर ख्रकाते रक्रका ह्रका आहे. सस्य्रकारुषांन्रका य्रकाववरुषयी रक्रकाय

व्रकाटतरुषां आणि तय्रकार्रका ते ववर्रकार रकरि्रकार आहे रक, न्रकाही य्रकाववरुषयी ज्रकािपन घ्य्रकायल्रका
मल्रका तनसशरतर आवडेल.

स्ी-परु
ु रुष सम्रकानतेववरुषयी रक्रकाही ररक
प ,चय्रका रकलपन्रकाही अनेरक्रकारुषांचय्रका मन्रकात
असत्रकात. तय्रकातली सव्रकाांत रपरक,री रकलपन्रका महिजे जे जे पुरुरुष रकरत्रकात ते ते

सस्य्रकारुषांनी रकर्रकायल्रका हवरुषां, महिजे खरी स्ी-पुरुरुष सम्रकानत्रका येईल. स्ी-पुरुरुष हे

नैसगग्थरक, श्रकारररीरक व म्रकानमसरकदृषटय्रका एरकमेरक्रकारुषांप्रकासपन मभनन असत्रकात तय्रकामुळे
तय्रकारुषांरी सवतरुषां् वयकतीमत्वरुषां असत्रकात हे आपि लक्ष्रकात घ्य्रकायल्रका ववसरतोय.
एख्रकािदय्रका स्ीनरुषां करकरुषांव्रका पुरुरुष्रकानरुषां स्ीववरुषयरक मलख्रकाि रकेलरुषां रक, आपि लगेर

तय्रकारुषांचय्रकावर स्ीव्रकादी असलय्रकार्रका मशकरक्रका म्रकारून देतो. मग रक्रकाही परु
ु रुष सवततःल्रका
पुरुरुषव्रकादी महिपन घेत पुरुरुष्रकारुषांववरुषयी मलह्रकायल्रका ल्रकागत्रकात. य्रका दोनही गोषटी मल्रका

रपरक,चय्रका व्रकाटत्रकात. मी सवततःल्रका वयकतीव्रकादी समजतो. मी स्ी-पुरुरुष्रकारुषांन्रका वयकती

महिन
प म्रकानतो. तय्रकामळ
ु े तय्रकारुषांचय्रका गि
ु -दोरुष्रकारुषांरी रर्रका्थ रकरिरुषां सोपरुषां होतरुषां. तय्रकारुषांन्रका म्रकािस
प
महिपन समजन
प घेिरुषां सोपरुषां होतरुषां. स्ी-पुरुरुष हे एरकमेरक्रकारुषांन्रका पुररक असत्रकात.

एरकमेरक्रकारुषांचय्रका उिीव्रका ते भरून रक्रकाढप शरकत्रकात. एरकमेरक्रकारुषांन्रका अगंमधरक र्रकारुषांगलरुषां जीवन
जगणय्रकास्रकाठी ते प्रेररक ठरू शरकत्रकात य्रकावर म्रकाझ्रका ववशव्रकास आहे. पि हे वह्रकायररुषां

असेल तर दोघ्रकारुषांमध्ये मपकत सरुषांव्रकाद घडणय्रकारी गरज आहे. एरकमेरक्रकारुषांन्रका दोरुष न देत्रका,
रकमी-ज्रकासत न लेखत्रका हे जर रकरत्रका आलरुषां तररुषांर आपि ख-य्रका स्ी-पुरुरुष

सम्रकानतेरकडे व्रकाटर्रकाल रकरू शरकतो. ही ब्रकाब य्रकास्रकाठी महत्व्रकारी आहे रक, जर सस्य्रका
म्रकागे र्रकादहलय्रका तर पुरुरुषही म्रकागे र्रकाहतील. पुरुरुष म्रकागे र्रकादहले तर सस्य्रकाही म्रकागेर
र्रकाहतील. दोघ्रकारुषांचय्रका ववर्रकार्रकारुषांत व रकृतीरुषांमध्ये सम्रकानत्रका असेल, पुरोग्रकामीतव असेल,

मोरकळेपि्रका असेल, समरुषांजसपि्रका असेल तरर दोघ्रकारुषांरीही प्रगती होणय्रकारी शकयत्रका
आहे. आमह्रकाल्रका वपतस
ृ त्त्रकारक पिदंमधती अम्रकानय आहेर पि म्रकातस
ृ त्त्रकाही आमह्रकाल्रका

अम्रकानय आहे. य्रका लेख्रकारुषांमंमधपन मी हे ववर्रकार म्रकारुषांडणय्रकार्रका प्रयतन रकेल्रका आहे. म्रकाझी
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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मन्रकाप्रकासपन ही इचछ्रका आहे रक, य्रकावर रर्रका्थ वह्रकावी. तय्रकारुषांतपन रक्रकाही सबल रकृती घड्रकावय्रका.
तय्रकास्रकाठी म्रकाझय्रकासहीत आपलय्रका सव्रकाांन्रकार शभ
ु ेचछ्रका!

य्रका लेखसरुषांग्रह्रकाचय्रका प्रमसिदंमधीत सहभ्रकागी असि्रका-य्रका वुमनववशवचय्रका

सरुषांसर्रकावपरक्रका रकनरक व्रकाईरकर, सरुषांप्रकादरक वरुष्रका्थ ग्रकायरकव्रकाड आणि त्रकारुषांबि्रक सलल्रकाग्रकार शत
ृ ी
गुपत्रका य्रका म्रकाझय्रका मैबि्िीरुषांरे मन्रकाप्रकासपन आभ्रकार.
प्रततरक परु ी

तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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अनुक्रमणिरक्रकातः1- स्ी-परु
ु रुष सम्रकानत्रका, स्ीव्रकाद आणि परु
ु रुष्रकारुषांररुषां शोरुषि
2- मद्थ, मद्रका्थनी व मद्रका्थनगी
3- स्ी ही परु
ु रुष्रकारुषांरी म्रकालमत्त्रका आहे रक्रका?
4- स्ी खररुषांर सवतरुषां् आहे रक्रका?
5- स्ी देह्रकारी शोरक्रकारुषांततरक्रका – रकुम्रकारी म्रकात्रका
6- स्ी देह्रकारी शोरक्रकारुषांततरक्रका – वसतुरकरि
7- स्ी देह्रकारी शोरक्रकारुषांततरक्रका – वेशय्रकावयवस्रकाय
8- एरकल म्रकात्रका
9- म्रकामसरक प्रकाळी – सस्य्रकारुषांर्रका बळी
10- बल्रकातरक्रकार्रकारी म्रकानमसरकत्रका
11- बल्रकातरक्रकार आणि स्ी
12- बल्रकातरक्रकार आणि पुरुरुष

तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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1. स्षपररुष समरहानतरहा, स्षाविरहाद आणआ पररुषरहांचं शशोषआ
स्ष-परु
र ष संबंध आणआ सहकरहायरहायाबरहाबत आपल्यरहाकडे अनेक गैरसमज आहेत.

तयरहांततन अधिधक चरकचच्यरहा गशोष्ी जनमरहालरहा आल्यरहा आहेत. स्ष-पररुष समरहानतरहा,
स्षाविरहाद आणआ पररुषरहांचं हशोआरहारं शशोषआ यरहा तषन गशोष्ींवाविषयष यरहा लेखरहात आपआ

वाविचरहार करूयरहात. ततसररहा मरददरहा ाविरहाचतन अनेकरहांनरहा हसतही येईल पआ तशो आहे आणआ

तयरहावाविषयष अनेक पररुषरहांच्यरहा संघ्नरहा करहाम करत आहेत. तयरहावाविषयष नंतर. आधष
करहाही गशोष्ी आपआ सपष्पआे बशोलय
त रहात. यरहा ततनही प्रकरहारच्यरहा वाविषयरहांमरहागे स्षपररुष हे स्ष-पररुष आहेत, तयरहांनरहा मरहाआतस म्हआतन ककंाविरहा वयकतष म्हआतन तनरल्लिंगष

पदधतषनं ाविरहागाविलं जरहात नरहाही हरहा खररहा प्रशन आहे. यरहा दशोघरहांचषही एकमेकरहांवाविषयषचष
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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मतं आणआ एकमेकरहांसशोबतचं ाविरहागआं हे रलंगरहाधरहारीत असतं. म्हआजे एक स्ष स्ष
म्हआतन एकरहा पररुषरहाकडे तशो पररुष आहे यरहाच नजरेनं परहाहते आणआ अररहायात पररुषही
तसेच ाविरहागतरहात. दशोघरहांच्यरहाही मनरहात आपआ मरहाआसं आहशोत, वयकतष आहशोत ही

भरहााविनरहा सहसरहा नसतेच. तयरहामरळे परहारंपरिरक पदधतषनं स्ष-पररुषरहांाविर जे संसकरहार

लरहादले गेलेले असतरहात तयरहानरसरहारच दशोघेही एकमेकरहांशष ाविरहागत-बशोलत असतरहात.
तयरहांतन
त मग तयरहाच पदधतषच्यरहा रलंगरहाधरहारीत कृतषही घडत असतरहात. जयरहात

सस्यरहांनष हे कररहााविं ते करू नये आणआ पररुषरहांनष ते करू नये हे कररहााविं अशरहा मयरहा्लिंदरहांचष
बंधनं दशोघरहांाविरही घरहातली जरहातरहात. अररहायात हे खरंच आहे कच यरहात जरहासत नक
र सरहान हे

आजाविर आणआ आजही सस्यरहांचच घडत आलं आहे. पआ यरहाचरहा अरया असरहा नरहाही कच
पररुषरहांचं नरकसरहान झरहालेलं नरहाही. तयरहांचंही झरहालं आहे फकत तयरहांनरहा तयरहाचष जरहाआषावि
नरहाही आहे. जष अरलकडे वहरहायलरहा लरहागली आहे.
स्ी-पुरुरुष सम्रकानतेर्रका मुिदद्रका अमलरकडे रक्रकाही वरुष्रकाांमध्ये जोर ंमधरत आहे. य्रकात दोघेही
म्रकानमसरक व श्रकारररीरक दृषटय्रका स्रकारखेर आहेत तय्रकामुळे तय्रकारुषांनी एरकस्रकारखी रक्रकामरुषां
रकर्रकायल्रका हवीत असरुषां महटलरुषां ज्रकातरुषां. मुखयततः सस्य्रकारुषांनी पुरुरुष्रकारुषांस्रकारखीर सव्थ रक्रकामरुषां

रकर्रकावीत अस्रका आग्रह ंमधरल्रका ज्रकातो. सजरे पुरुरुष ज्रकात्रकात जे रकरत्रकात तेर सस्य्रकारुषांन्रकाही
रकरणय्रकारी अनम
ु ती ममळ्रकावी, तय्रकारुषांचय्रकावर आजवर जी बरुषांंमधनरुषां ट्रकारकली गेली आहेत ती
उठवपन तय्रकारुषांन्रका मुकत सव्रकातरुषांतय ममळ्रकावरुषां अशी ही म्रकागिी आहे. य्रकात वरवर प्रकाहत्रका
रक्रकाही गैर न्रकाही. पि आपि जर्रका खोलवर ववर्रकार रकेल्रका तर ददसपन येईल रक, य्रकानरुषां

मख
ु य प्रशन सट
ु ि्रकार न्रकाही उलट आिखी रक्रकाही नवे प्रशन तनम्रका्थिर होि्रकार आहेत.

पदहले हे लक्ष्रकात घ्य्रकायल्रका हवरुषां रक, आपि तथय्रकारुषांर्रका सवीरक्रकार रकरणय्रकात नेहमीर म्रकागे
पडतो. खररुषां तर तय्रकात ल्रकाज ब्रकाळगणय्रकास्रकारखरुषां रक्रकाहीर न्रकाही. उलट तथय न्रकारक्रकारून
आपि सवततःल्रकार सरुषांरकट्रकात घ्रकालत असतो आणि अगंमधरक प्रशन तय्रकार रकरत असतो.
स्ी-पुरुरुष सम्रकानत्रका ही त्रकासत्वरक ब्रकाब अस्रकायल्रका हवी पि आपि तय्रकाल्रका श्रकारररीरक
व म्रकानमसरक गोषट रकरून ठेवली आहे. स्ी-परु
ु रुष हे तनसग्रका्थततःर म्रकानमसरक व
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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श्रकारररीरकदृषटय्रका सम्रकान करकरुषांव्रका स्रकारखे न्रकाहीत हे आपि आंमधी म्रकानय रकर्रकायल्रका हवरुषां. ते
दोघेही पररपपि्थ न्रकाहीत हे म्रकानय रकर्रकायल्रका हवरुषां. तय्रका दोघ्रकारुषांमध्येही रक्रकाही बलसर्रकानरुषां

आहेत आणि रक्रकाही उिीव्रका आहेत हे म्रकानय रकर्रकायल्रका हवरुषां. सव्रकाांत महत्व्रकाररुषां महिजे
दोघेही एरकमेरक्रकारुषांचय्रका सहरक्रकाय्रका्थनेर पररपि
प ्थ होत असत्रकात ही गोषट आपि म्रकानय
रकर्रकायल्रका हवी.

सम्रकानतेचय्रका न्रकाव्रकाख्रकाली स्ी-परु
ु रुष आपली वैयसकतरक सवतरुषां् व एरकमेव्रकािदववतीय
ओळख ववसरत ज्रकाणय्रकार्रका ंमधोरक्रका सध्य्रका तनम्रका्थि झ्रकाल्रका आहे. तय्रकारुषांतपन तय्रकारुषांन्रका अनेरक
ब्रकाबतीत सवततःरीर ववन्रकारक्रकारि ल्रकाज व्रकाटप ल्रकागली आहे करकरुषांव्रका नरको तेवढ्रका

आतमववशव्रकास व्रकाटप ल्रकागल्रका आहे. हे लक्ष्रकात घ्य्रकायल्रका हवरुषां रक, पुरुरुष्रकारी प्रतयेरक गोषट
रकेलय्रकानरुषां स्ील्रका रक्रकाहीही फ्रकायद्रका होि्रकार न्रकाही आणि पुरुरुष्रकारुषांचय्रका ब्रकाबतीतही तीर

गोषट आहे. रक्रकाही गोषटी य्रका जय्रकाचय्रका तय्रकाचय्रका ख्रकास असत्रकात आणि तय्रका तय्रकारुषांन्रकार
रकरू िदय्रकायल्रका हवय्रकात. प्रयतन्रकानरुषां एरकमेरक्रकारुषांचय्रका गोषटी एरकमेरक्रकारुषांन्रका रकरत्रका येईलही

पि तय्रकातली ववशेरुषततः म्रका् तय्रकात उतरि्रकार न्रकाही. आत्रका रक्रकाही उद्रकाहरिरुषां घेऊन ही
गोषट जर्रका समजन
प घेऊय्रकात. आपलय्रका देश्रकारुषांत अनेरक दठरक्रकािी मदहल्रकारुषांन्रका मरुषांददर बरुषांदी
असते. तय्रकारुषांचय्रका म्रकामसरक प्रकाळीररुषां रक्रकारि पुढे रकरीत य्रका बरुषांदीररुषां समर्थन रकेलरुषां ज्रकातरुषां. ही

मरुषांददर बरुषांदी उठव्रकावी महिन
प आरुषांदोलनरुषां होत आहेत, रक्रकाही दठरक्रकािी ती यशसवी झ्रकाली

आहेत, रक्रकायिदय्रकानरुषांही तय्रकारुषांन्रका म्रकानयत्रका ददली आहे. पि य्रकारुषांतपन सस्य्रकारुषांर्रका नेमरक्रका रक्रकाय
फ्रकायद्रका झ्रकाल्रका आहे तय्रकारुषांचय्रका उननतीस्रकाठी य्रकार्रका ववर्रकार रकोिी रकरत्रकान्रका ददसत न्रकाही.
देवंमधम्थ आणि तय्रकारुषांचय्रकाशी सरुषांबरुषांंमधीत रकम्थरक्रकारुषांड्रकात सस्य्रकारुषांन्रका अडरकवन
प तय्रकारुषांररुषां आजवर
रकम्रकालीररुषां शोरुषि झ्रकालरुषां आहे. मग तय्रकार शोरुषि्रकात पुनह्रका अडरकणय्रकारी ही हटस रक्रका?
ंमध्रकामम्थरक रकम्थरक्रकारुषांड्रकारुषांतन
प सस्य्रकारुषांवर रकम्रकालीरी बरुषांंमधनरुषां आली आहेत मग पन
ु ह्रका तय्रकात
मशरणय्रकारी ही ंमधडपड रकश्रकास्रकाठी आहे? य्रका मरुषांददर प्रवेश्रकामुळे तय्रकारुषांररुषां जीवन

संमध
ु ्रकारणय्रकास रक्रकाय मदत होि्रकार आहे? रकेवळ परु
ु रुष्रकारुषांन्रका प्रवेश महिन
प आमह्रकाल्रकाही
प्रवेश हव्रका ह्रका ब्रकालीश हटट आहे आणि मपख्थपि्रकार्रकाही. पुनह्रका सवततःहपन सवततःल्रका
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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तय्रकार ंमध्रकामम्थरक बरुषांंमधन्रकात अडरकवपन घेणय्रकार्रका ह्रका अटटह्रकास रक्रका? म्रकामसरक प्रकाळी ह्रका

नैसगग्थरक शरीरंमधम्थ आहे, पुरुरुष्रकारुषांन्रका जसरुषां वीय्थ सखलन होतरुषां तस्रकार ह्रका प्ररक्रकार आहे,
य्रकाववरुषयी ज्रकागत
ृ ी रकरणय्रकाऐवजी मरुषांददर्रकात प्रवेश्रकास्रकाठी आग्रह रकरिरुषां हे
प्रततग्रकामीपि्रकाररुषांर लक्षि आहे.

सम्रकानत्रका ही तत्व्रकारी ब्रकाब अस्रकायल्रका हवी. ती वसतपतनषठ ब्रकाब झ्रकाली तर ते
दोघ्रकारुषांन्रकाही फ्रकार रक्रकाळ झेपि्रकाररुषां न्रकाही. स्ीव्रकाद ही गोषट य्रका सम्रकानतेचय्रका अगदी
ववरुिदंमध आहे आणि ती न्रका सस्य्रकारुषांस्रकाठी योगय आहे न्रका पुरुरुष्रकारुषांस्रकाठी. रक्रकारि असरुषां
ददसपन आलरुषांय रक, य्रकारुषांत सस्य्रका अतयरुषांत रकम्थठ भपममरक्रका घेत एरक्रकारुषांगी बनत्रकाहेत. तय्रकाही
परु
ु रुष्रकारुषांप्रम्रकािेर हेरकेखोर, दरु ्रकाग्रही, वर्थसवव्रकादी बनत्रकाहेत सजररुषां परु
ु रुष्रकारुषांवर बरुषांंमधरुषांन

घ्रकातली ज्रकात्रकात, तय्रकारुषांरी दटरुषांगल रकेली ज्रकाते, तय्रकारुषांन्रका हीनवणय्रकात येतरुषां, तय्रकारुषांचय्रकावर

बदहषरक्रकार घ्रकालणय्रकात येतो, तय्रकारुषांन्रका दयु यम सर्रकान देणय्रकात येतरुषां, अगदी तसरुषांर जसरुषां

आजवर परु
ु रुष्रकारुषांनी तय्रकारुषांचय्रकाब्रकाबतीत रकेलरुषां आहे. य्रकारुषांतन
प रकोितीही र्रकारुषांगली गोषट स्रकाध्य
होि्रकार न्रकाही. पुरुरुष्रकारुषांरी बरोबरी रकरणय्रकाचय्रका न्रकाद्रकात ते सवततःररुषां स्ीतव गम्रकावत
आहेत. स्ीव्रकाद ह्रका स्ीसवतरुषां्तेर्रका, ततचय्रका प्रगतीर्रका म्रकाग्थ बनणय्रकापेक्ष्रका ततल्रका

परु
ु रुषववरोंमधी, सवगल
ु ्रकाम बनवि्रकारी ब्रकाब ठरते आहे रक्रका य्रकार्रका ंमधोरक्रका तनम्रका्थि झ्रकाल्रका
आहे. जो स्ीव्रकाद सस्य्रकारुषांन्रका पुरुरुष्रकारुषांप्रकासपन दरप नेतो तो रपरक,र्रका आहे. रक्रकारि ही गोषट

बहुंमध्रका लक्ष्रकारुषांत घेतलीर ज्रकात न्रकाही रक, स्रकारेर पुरुरुष अतय्रकार्रकारी नसत्रकात आणि सवांर
सस्य्रकारुषांन्रका पुरुरुष्रकारुषांववरुषयी आरकस नसतो. रक्रकारि तय्रका दोघ्रकारुषांनीही एरकमेरक्रकारुषांररुषां अससतत्व
जसरुषां आहे तसरुषां सवीरक्रकारलेलरुषां असतरुषां, तय्रकारुषांन्रका एरकमेरक्रकारुषांववरुषयी आदर असतो,

एरकमेरक्रकारुषांन्रका मदत रकरणय्रकात तय्रकारुषांन्रका सरुषांरकोर व्रकाटत न्रकाही. अततरेरक, स्ीव्रकाद्रकातन
प परु
ु रुष
शोरुषि्रकारे प्ररक्रकार जनम्रकाल्रका आले आहेत. तय्रकारुषांररुषां प्रम्रकाि अर्रका्थतर रकमी आहे पि ते

आहे. तय्रकारुषांतपन पुरुरुष्रकारुषांन्रका सस्य्रकारुषांर्रका ततटरक्रकार्रका तनम्रका्थि होणय्रकाररुषां प्रम्रकािही व्रकाढत आहे

आणि पररि्रकामी सस्य्रकारुषांन्रका पुनह्रका आपल्रका स्ीव्रकाद पुढे नेणय्रकाररुषां रक्रकारि ममळत आहे.
हे एरक दषु टरक्र आहे जय्रकारुषांतन
प दोघ्रकारुषांरीही सट
ु रक्रका होिरुषां रकठीि होत ज्रकाईल.
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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स्ीपुरुरुष दोघ्रकारुषांन्रकाही एरकमेरक्रकारुषांन्रका न्रकारक्रकारून प्रगती रकरत्रका येिरुषां अशकय नसलरुषां तरी

अततशय रकठीि आहे. एरकमेरक्रकारुषांर्रका एरकमेरक्रकारुषांशी प्रतयक्ष अप्रतयक्ष सरुषांबरुषांंमध ह्रका येतर

र्रकाहि्रकार आहे. तय्रकारुषांचय्रका श्रकारररीरक, म्रकानमसरक, स्रकाम्रकासजरक, आगर्थरक, स्रकारुषांसरकृततरक गरज्रका
भ्रकागवणय्रकास्रकाठी तय्रकारुषांन्रका एरकमेरक्रकारुषांरी गरज ही ल्रकागि्रकारर आहे. तय्रकारुषांचय्रका सरुषांबरुषांंमध्रकात

सजतरक्रका मोरकळेपि्रका असेल तततकय्रका सहजपिे य्रका गरज्रका पपि्थ होतील. तय्रकास्रकाठी
गरज आहे ती वयकती महिन
प एरकमेरक्रकारुषांन्रका समजन
प घेणय्रकारी, एरकमेरक्रकारुषांर्रका आदर
रकरणय्रकारी आणि रकोितय्रकाही अटीरुषांववन्रका एरकमेरक्रकारुषांन्रका सहरक्रकाय्थ रकरणय्रकारी. हे
रकरणय्रकारी सुरूव्रकात आपि आपलय्रकाप्रकासपनर रकरूय्रकात. ह्रका सरुषांव्रकाद पुढेही रक्रकायम
ठेवय
प ्रकात. तत
प ्रका्थस इतरकरुषांर.

***
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2. मदया, मदरहायानष ावि मदरहायानगष
रसमरहाँ द बशोवहरहाँ यरहांनष तयरहांच्यरहा ‘द सेकंड सेकस’ यरहा ग्रंररहात म्ह्लंय कच, स्ष ही

जनमरहालरहा येत नरहाही तर तष घडाविली जरहाते. नेमकं हेच वाविधरहान पररुषरहांच्यरहा बरहाबतषतही
तततकंच खरं आहे. जनमतत कशोआरहालरहाही आपआ स्ष-पररुष आहशोत हे मरहाहीत नसतं
आणआ बरीच ाविष्लिं आपल्यरहा ावि आपल्यरहा रम्-मैत्आषंममधये करहाही फरक आहे यरहाचष
तयरहांनरहा जरहाआषाविही नसते. तष जरहाआषावि ावियरहात येण्यरहाच्यरहा करहाळरहात सररू हशोते. पआ

जगभर ही नैसधिगयाक प्रकरक्रियरहा डरहााविलतन अगदी लहरहानपआरहापरहासतन मरलरहांाविर तत मरलगरहा
आहेस आणआ मरलींाविर तत मरलगष आहेस यरहाचे रशकके मरहारले जरहाऊन तयरहाप्रमरहाआे
तयरहांचष मरहानरसकतरहा घडाविण्यरहाचं करहाम आपआ सरहारेच करत आलशो आहशोत.

रलंगभेदरहाचष सररूाविरहात ही अशष घररहाततन ावि अगदी लहरहान ावियरहापरहासतनच सररू हशोते.

तयरहामरळे परढेे जरहाऊन तयरहाचे जे अनेक दषर परीआरहाम दशोघरहांच्यरहाही बरहाबतषत जरहाआावितरहात
तयरहालरहा तयरहा मरलरहांचे आई-ाविडषल, घररहातषल अनय नरहातेाविरहाईक, शेजरहारचे लशोक रे्
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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जबरहाबदरहार असतरहात. पआ तयरहांच्यरहातही ही रलंगभेदरहाचष संकल्पनरहा तयरहांच्यरहा

घरच्यरहांकडतनच आलेली असते ावि अशष एक परंपररहाच तनमरहायाआ हशोते सजचष मतळं अगदी
प्ररहाचषन करहाळरहात शशोधली जरहाऊ शकतरहात. सरहामरहासजक संसकरहार, धरहारमयाक संसकरहार,

कौ्रंतबक संसकरहार यरहा साविरहा्लिंततन रलंग भेदरहाचरहा जशो मरहाररहा सरहाततयरहानं आपल्यरहााविर केलरहा
जरहातशो तयरहांततन आपआ वयकतष म्हआतन ाविरहाढेत नरहाही, वाविकरहास परहाावित नरहाही तर स्ष
ककंाविरहा पररुष म्हआतन ाविरहाढेत जरहातशो. आपल्यरहा साविया शरहारिररीक, मरहानरसक, भौततक,

अभौततक जरहाणआाविरहांाविर हरहा रलंग भेद इतकयरहा मशोठयरहा प्रमरहाआरहात रशोपलरहा जरहातशो कच
तयरहांततन बरहाहेर पडआं जाविळपरहास अशकय हशोऊन बसतं. तसरहा कशोआष प्रयतन केलरहाच
तर तयरहालरहा अनेक अडचआषंनरहा वाविरशोधरहांनरहा सरहामशोरं जरहााविं लरहागतं. जयरहाचष सररूाविरहात
घरूनच हशोते.

य्रका मलरुषांगभेद सरुषांसरक्रकार्रकातील एरक महत्व्रकार्रका सरुषांसरक्रकार, महिजे पुरुरुष ह्रका रकिखर असतो,
बळरकट असतो, करकरुषांव्रका जय्रकाल्रका मद्थ महित्रकात तस्रका तो असतो आणि ब्रकायरक्रका य्रका

ब्रकावळट, रकमरकुवत, असत्रकात, ह्रका आहे. तय्रकारी उद्रकाहरिरुषां आपलय्रका अवतीभवतीचय्रका
वयवह्रकार्रकात इतकय्रका मोठ्य्रका प्रम्रकाि्रकात व सहजतेने आढळत्रकात रक, तय्रकात रक्रकाही गैर

आहे य्रकारी न्रका परु
ु रुष्रकारुषांन्रका ज्रकािीव होत न्रका ब्रकायरक्रकारुषांन्रका. अर्रका्थत अलीरकडे तय्रकाब्रकाबत रोडी
ज्रकागरुरकत्रका व्रकाढत र्रकालली आहे पि तय्रकानरुषां अिदय्रकाप पररि्रकामरक्रकाररक रुप घेतलेलरुषां
न्रकाही. ही उद्रकाहरिरुषां रक्रकाय आहेत? मद्थ रको दद्थ नही होत्रका, परु
ु रुष रडत नसत्रकात,

जय्रकाचय्रकात ंमधमरक न्रकाही तो पुरुरुष महिजे ब्रकायलय्रका, एख्रकािदय्रका पुरुरुष्रकार्रका प्रकानउत्रकार्रका

रकरणय्रकास्रकाठी तय्रकाल्रका ह्रकात्रकात ब्रकारुषांगड्य्रका भर्रकायल्रका स्रकारुषांगिे अशी अनेरक उद्रकाहरिरुषां देत्रका
येतील. य्रकाचय्रका ववरूिदंमध एख्रकािदय्रका स्ीनरुषां रक्रकाही रकत्थत्ृ व द्रकाखवलरुषां तर ती मद्रका्थनी आहे,
ती व्रकागणय्रकाबोलणय्रकात मोरकळी असेल तर ती पुरुरुषी आहे ( ती र्रकालप आहे आणि
उपलबंमध आहे हेही), तप म्रकाझी मल
ु गी न्रकाही तर मल
ु ग्रकार आहे वगैरे. य्रका दोनही

प्ररक्रकार्रकारुषांत सस्य्रकारुषांन्रकार रकमी लेखणय्रकात आलरुषां आहे हे तर आहेर पि तय्रकारवेळी
परु
ु रुष्रकारुषांवरही अन्रकावशयरक मह्रकानतेररुषां दडपि आिन
प तय्रकारुषांररुषांही म्रकानमसरक खचरीरकरि
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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रकरणय्रकात येतरुषांय हे ददसपन येईल. स्ी-पुरुरुष्रकारुषांन्रका वयकती महिपन न व्रकागवत्रका
तय्रकारुषांचय्रकावर मलरुषांग्रकांमध्रकारीत ज्रकािीव्रका रोपपन तय्रकारुषांचय्रकारकडपन तर्रकारकगरत स्ी-पुरुरुष्रकारुषांरीर
रक्रकामरुषां रकेली गेली प्रकादहजे अस्रका आग्रह ंमधरणय्रकातपन य्रका रपरक,चय्रका असमरुषांजसपि्रकाचय्रका
ंमध्रकारि्रका तय्रकार झ्रकालय्रका आहेत.

स्ी-पुरुरुष सम्रकानत्रका महिजे नकरक, रक्रकाय हे ज्रकािपन घेणय्रकास्रकाठी य्रका छ्रकाय्रकागर््रकावर सकलरक रकर्रका. तुमचय्रकारकडे
इरुषांटरनेट उपलबंमध असेल तर ह्रका सवहडीओ तुमही प्रकाहप शरक्रकाल.

मद्थ रको महिजेर पुरुरुष्रकारुषांन्रका दद्थ होत न्रकाही अशी एरक ंमध्रकारि्रका आहे. ते रडत नसत्रकात
अशीही. पुरुरुष रक्रकाही लोखरुषांड्रकारे बनलेले नसत्रकात तय्रकामुळे तय्रकारुषांन्रका जखम्रका झ्रकालय्रकार

तर तय्रकारुषांतन
प रकत व्रकाहतरुषांर, ह्रकाडरुषां दख
ु ्रकावली तर वेदन्रका होत्रकातर पि तय्रका न द्रकाखवत्रका

जो मुरक्रकाटपिे सोसतो तो खर्रका मद्थ हे य्रका ंमध्रकारिेम्रकागररुषां रक्रकारि. ही सहनशकती आहे
आणि ततर्रका मलरुषांग्रकाशी रक्रकाहीही सरुषांबरुषांंमध न्रकाही. सहनशसकतचय्रका परीक्षेत पुरुरुष न्रकाही तर
सस्य्रका रक्रकायम तय्रकारुषांचय्रका पढ
ु े आहेत. प्रसवरक्रकाळ्रकात जी स्ी आपलय्रका मल
ु ्रकाल्रका जनम

देते तय्रका वेदन्रका जग्रकातील रकोित्रकाही पुरुरुष सहन रकरू शरकत न्रकाही. तय्रकारी तुलन्रकार
रकरत्रका येत न्रकाही. श्रकारररीरक शम्रकारुषांचय्रकार ब्रकाबतीत नवहे तर म्रकानमसरक सहनशसकतचय्रका
ब्रकाबतीतही सस्य्रका य्रका परु
ु रुष्रकारुषांपेक्ष्रका रक्रकायम पढ
ु े असत्रकात. सस्य्रका रडत्रकात व्रकाररुषांव्रकार
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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रडत्रकात तय्रका तय्रकारुषांचय्रका नैसगग्थरक श्रकारररीरक ररनेमुळ.े तय्रकार्रका तय्रकारुषांचय्रका

रकमरकुवतपि्रकाशी रक्रकाहीही सरुषांबरुषांंमध नसतो. ती ववरेरि्रकारी एरक नैसगग्थरक प्रकक्रय्रका आहे.
तय्रकामुळे मन हलरकरुषां होतरुषां आणि शरीर्रकार्रका त्रकाि रकमी होतो. सस्य्रकारुषांन्रका जय्रका श्रकारररीरक

व म्रकानमसरक दब्रकाव्रकातन
प ज्रकावरुषां ल्रकागतरुषां तय्रकाल्रका तनोंड देणय्रकारी ही नैसगग्थरक बर्रकाव यरुषां्ि्रका
आहे. पुरुरुष्रकारुषांमध्ये ती नसते, तय्रकामुळे तय्रकारुषांचय्रका डोळय्रकारुषांतपन सहस्रका आसवरुषां ब्रकाहेर पडत

न्रकाहीत, पि तय्रकामळ
ु े तय्रकारुषांचय्रकात एरक अरुषांतग्थत त्रकाि तनम्रका्थि होतो जो तय्रकारुषांचय्रका दहरुषांसरक
व्रकागणय्रकाल्रका जनम देतो. तय्रकामुळे रडिरुषां ही रक्रकाही रकोि्रकाचय्रका योगयतेरी रकसोटी न्रकाही.
पुरुरुष रडत्रकात महिपन ते ब्रकायरक, ठरत न्रकाहीत. तसरुषां तय्रकारुषांन्रका महििरुषां ह्रका सस्य्रकारुषांर्रका
अपम्रकान रकरिरुषां आहेर पि तय्रका परु
ु रुष्रकारुषांवरही अन्रकावशयरक दब्रकाव ट्रकारकणय्रकास्रकारखरुषां आहे.
उलट ति्रकाव्रकात पुरुरुष सजतरके रडणय्रकार्रका प्रयतन रकरतील तततरकरुषां तय्रकारुषांन्रका बररुषांर व्रकाटेल.

स्ी प्रतीरक्रकारुषांर्रका अपम्रकान्रकासपद व्रकापर रकरून पुरुरुष्रकारुषांन्रका दहनवणय्रकारी एरक घ्रकािेरडी प्रर्रका
आपलय्रकात रुढ आहे. एख्रकािदय्रकाचय्रका ह्रकात्रकात ब्रकारुषांगड्य्रका भरिे, करकरुषांव्रका भर्रकायल्रका स्रकारुषांगिे

य्रकारुषांतपन तय्रका पुरुरुष्रकाररुषां रकत्थत्ृ व न्रकाही हे सपरीत रकेलरुषां ज्रकातरुषां. पि तय्रकार्रका दस
ु र्रका अर्थ जय्रका
सस्य्रका ब्रकारुषांगड्य्रका भरत्रकात तय्रका रकत्थबग्रकार न्रकाहीत अस्रका होतो हे लोरक्रकारुषांचय्रका लक्ष्रकातर

येत न्रकाही. ब्रकारुषांगडी हे सटभ्रकागय्रकाररुषां लक्षि आहे, स्ी सी सौंदय्थ खुलवि्रकार्रका द्रकागगि्रका आहे,
पि तय्रकार्रका सरुषांबरुषांंमध ह्रका नरको तय्रका गोषटीशी ल्रकावणय्रकात आल्रका आहे. ब्रकाय्रका घर्रकात जी
रक्रकामरुषां रकरत्रकात तततरक, रक्रकामरुषां पुरुरुष ब्रकाहेर रकरत नसत्रकात. ब्रकायरक्रकारुषांन्रका घर्रकात ड्रकारुषांबपन

ठेव्रकायल्रका पुरुरुषी म्रकानमसरकत्रका जब्रकाबद्रकार आहे. आज ब्रकायरक्रका ब्रकाहेर पडपन जी रक्रकामरुषां

रकरत्रकाहेत ती बघत्रका तय्रका रकोितय्रकाही ब्रकाबतीत परु
ु रुष्रकारुषांपेक्ष्रका रकमी न्रकाहीत हेर मसिदंमध
होतरुषां. तरीही आपि अजन
प ही तय्रका वर्थसवव्रकादी म्रकानमसरकतेतपन ब्रकाहेर पडलो न्रकाही.
सस्य्रकारुषांचय्रका ब्रकाबतीतही तय्रकारुषांचय्रका रकत्थबग्रकारीररुषां म्रकाप हे परु
ु रुषी प्रतीरक्रकारुषांनीर मोजले
ज्रकात्रकात. महिजे एख्रकािदय्रका स्ील्रका ती मद्रका्थनी आहे असरुषां महििरुषां, करकरुषांव्रका ती

परु
ु रुष्रकास्रकारखी खमरक, आहे असरुषां महििरुषां. मळ
प ्रकात य्रकारी रक्रकाय गरज आहे? स्ीचय्रका
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रकत्थबग्रकारील्रका नेहमी पुरुरुष्रकारुषांचय्रका तुलनेतरुषांर मोज्रकायरी रक्रकाहीही गरज न्रकाही. आणि
पुरुरुष्रकारुषांन्रकाही सस्य्रकारुषांचय्रका क्षमतेवरून टोमिे म्रकारून दहनविरुषांही रुरक,ररुषांर आहे. दोघेही
श्रकारररीरक व म्रकानमसरकदृषटय्रका तनसग्थततः वेगळे आहेत आणि य्रका वेगळेपि्रकार्रका

रकोितय्रकाही अहरुषांरक्रकार्रकावीन्रका सहजपिे सवीरक्रकार रकरिरुषां आवशयरक आहे. तय्रकारुषांन्रका वयकती

महिपन व्रकागिपरक देिरुषां महत्व्रकाररुषां आहे. तय्रकारुषांरी एरकमेरक्रकारुषांशी तुलन्रका रकरणय्रकापेक्ष्रका तय्रकारुषांन्रका
सवतरुषां्पिे व्रकाढणय्रकारी सरुषांंमधी देिरुषां महत्व्रकाररुषां आहे. सजररुषां रकोितय्रकाही दडपि्रकावीन्रका हे

सव्रकातरुषांतय ददलरुषां ज्रकातरुषां ततररुषां तय्रकारुषांर्रका सव्रकाांगीन ववरक्रकास होतो व सजररुषां हे होत न्रकाही ततररुषां
तय्रकारुषांरी अंमधोगती होते. जी पढ
ु चय्रका वपढीतही उतरत ज्रकाते. हे दषु टरक्र सरुषांपवणय्रकारी

सुरूव्रकात आपि आत्रका आपलय्रकाप्रकासपनर रकर्रकायल्रका हवी. स्ी-पुरुरुष दोघेही आप्रकापलय्रका
परीनरुषां जसे शेषठ आहेत तसरुषांर तय्रकारुषांचय्रकात रक्रकाही उिीव्रकाही आहेत. वयकतीनुस्रकार तय्रकात
बदल होत असतो. एरकमेरक्रकारुषांन्रका ओळखन
प एरकमेरक्रकारुषांन्रका परु रक ठरूनर तय्रकारुषांन्रका

एरकमेरक्रकारुषांरी अगंमधरक र्रकारुषांगलय्रका पिदंमधतीनरुषां मदत रकरत्रका येईल, जय्रकात तय्रकारुषांर्रकाही
वैयसकतरक ववरक्रकास होईल. तेवह्रका आपि प्रगतीर्रका म्रकाग्थ र्रकाल्रकायर्रका रक, अंमधोगतीर्रका हे
जय्रकानरुषां तय्रकानरुषां ठरवणय्रकारी गरज आहे. तय्रकारे जे पररि्रकाम होतील तय्रकाल्रकाही तो व तीर
जब्रकाबद्रकार असि्रकार आहेत.

***
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3. स्ष ही पररुषरहांचष मरहालमतरहा आहे करहा?
मरहातस
ृ तरहाक पदधतष संपत असतरहानरहाच स्षचं ाविैयसकतक आणआ सरहामरहासजक सररहान ावि
महताविही धशोकयरहात येण्यरहाचष प्रकरक्रियरहा सररू झरहाली. स्षचष वयकतष म्हआतन असलेली
ओळख संपली आणआ ततच्यरहा ाविसतक
त रआरहालरहा सरु
र ाविरहात झरहाली. एखरहादयरहा ाविसतच
त ष

ककंमत जशष तयरहाच्यरहा उपयशोगरहााविरून, बरहाहय साविरुपरहााविरून, तयरहाच्यरहा ट्करहाावितपआरहााविरून
ठराविली जरहाते तयरहाचप्रमरहाआे स्षचं मतल्यमरहापआ करण्यरहात येऊ लरहागलं. जरहासत मरलरहांनरहा
जनम देआरहारी स्ष बहरप्रसाविरहा मरहातरहा म्हआन
त गौराविली जरहाऊ लरहागली. घरकरहामरहात ावि
शेतकरहामरहात ाविरहाकबगरहार असआरहा-यरहा सस्यरहांनरहा गरलरहाम ावि दरहासष म्हआतन मरहागआष

ाविरहाढेली. तर सरंदर सस्यरहा यरहा ररहाजकचय, सरहामरहासजक संघषरहायाच्यरहा केद्रसररहानष आल्यरहा.

एकंदरीत परहाहतरहा तयरहांचं वयकतष म्हआन
त असलेलं सररहान धशोकयरहात आलं आणआ ाविसतत
म्हआतनच तयरहांच्यरहाकडे परहाहण्यरहाचरहा दृष्ीकशोन पररुषरहांनष अाविलंबलरहा. स्ष ही पररुषरहांचष
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन

20

मरहालमतरहा हशोण्यरहास यरहा गशोष्ी करहारआषभतत ठरल्यरहा. पररुषरहांचे मरहानरहापमरहान, तयरहाचं
ररहाजकचय ावि सरहामरहासजक ाविचयासावि, तयरहाचं ाविैयसकतक पौरूषतावि यरहा साविया गशोष्ींचं

मतल्यमरहापआ करण्यरहाचं मरहाप स्ष ठरली. जयरहाच्यरहाकडे जरहासत सस्यरहा, जरहासत सरंदर
सस्यरहा तशो जरहासत बलाविरहान ठरलरहा. तयरहांतन
त च आपल्यरहा श्च
त ष नरहाचककच कररहायचष
असेल तर तयरहाच्यरहा सस्यरहा पळाविरहायच्यरहा ककंाविरहा तयरहांच्यरहााविर बलरहातकरहार कररहायचे हे

प्रकरहारही सरू
र झरहाल.े जशो आपल्यरहा सस्यरहांचं रक्षआ करू शकत नरहाही तशो नपंस
र क परु
र ष
ठरलरहा गेलरहा. ररहामरहायआ हे यरहा मरहानरसकतेचं उतम उदरहाहरआ आहे. ररहााविआरहानं आपल्यरहा

शेषठताविरहाचं प्रतषक म्हआतन आपल्यरहा साविया श्तंच्यरहा सस्यरहा पळाविल्यरहा. शेावि्ी ररहामरहाच्यरहा
बरहाबतषतही तेच केलं. ररहामरहानं देखषल सषतेसरहाठ नरहाहीतर आपलं परु
र षतावि रसदध
करण्यरहासरहाठ ररहााविआरहाशष यरदध केलं.

ही म्रकानमसरकत्रका आज पुरुरुष्रकारुषांचय्रकार नवहे तर सस्य्रकारुषांचय्रका मन्रकातही खोलवर रुतली
गेली आहे. बदलतय्रका रक्रकाळ्रकासोबत तय्रकारी रुपरुषां तेवढी बदलत गेली. तय्रकापैरक, रक्रकाही

गोषटीरुषांर्रका इरे ववर्रकार रकरूय्रकात. स्ी ही आजही पुरुरुष्रकाचय्रका अंमधीन असलेली म्रकालमत्त्रका
म्रकानली ज्रकाते. ततचय्रकावर रकुटुरुषांब्रकारी अबप अवलरुषांबन
प आहे असरुषां ततचय्रका मन्रकावर ठसवलरुषां

ज्रकातरुषां. ततल्रका रक्रकाही झ्रकालरुषां तर ही अबप ंमधपळीस ममळते. मुखय महिजे तय्रकारे स्रकारे व्रकाईट
पररि्रकाम हे तय्रका स्ील्रकार भोग्रकावे ल्रकागत्रकात. तय्रकारुषांतपन पुरुरुष्रकारुषांरी सहस्रका सुटरक्रकार होते.

बररुषां ही अबप ंमधळ
प ीस ममळणय्रकार्रका जो प्रसरुषांग असतो तय्रकास्रकाठी ती स्ी करकती जब्रकाबद्रकार
आहे हे ज्रकािपन घेणय्रकारी तय्रकारी रकोिीही द्रकाखवत न्रकाही. पुरुरुष तर न्रकाहीर पि

घर्रकातील अनय सस्य्रकाही न्रकाही. मल
ु गी महिजे परकय्रकाररुषां ंमधन ही दस
ु री म्रकानमसरकत्रका.
अगदी लह्रकानपि्रकाप्रकासपनर ततचय्रकावर तप पररक, आहेस हे सतत बिबरुषांबवलरुषां ज्रकातरुषां. ततर्रका
जनम महिजे रकज्रका्थरी सुरूव्रकात. पोरीर्रका ब्रकाप महिजे डोकय्रकाल्रका रक्रकायमर्रका त्रकाप य्रका
गोषटी य्रकार म्रकानमसरकतेतन
प जनम्रकाल्रका येत्रकात. मग अश्रका मल
ु ीरुषांवर खर्थ रकश्रकाल्रका

रकर्रकायर्रका, फ्रकारतर ती न्रकारक,डोळी तनटस र्रकाहील हे प्रकादहलरुषां रक, झ्रकाल.रुषां लगन जमवत्रकान्रका
ततररुषां उत्तम स्रकादरीरकरि रकर्रकायररुषां, जोडील्रका हुरुषांड्रका िदय्रकायर्रका आणि रक्रकाहीही रकरून ह्रका
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म्रकाल खपव्रकायर्रका इतकय्रका हीन प्रकातळीरी ही म्रकानमसरकत्रका आहे. तय्रकाम्रकागे स्ी ही
रकेवळ एरक वसतप आहे हीर भ्रकावन्रका असते. स्ीररुषां ददसिरुषां हे आिखी य्रकार

म्रकानमसरकतेररुषां लक्षि आहे. घर्रकातलय्रका ब्रकाईनरुषां परपुरुरुष्रकारुषांसमोर येऊ नये, ततनरुषां घुरुषांघट
घ्रकाल्रकाव्रका, ततनरुषां फ्रकार बोलप नये, ततनरुषां नव-य्रकासमोर नेहमी नटपन रटपन र्रकाह्रकावरुषां, तो
महिेल तेवह्रका तय्रकारी श्रकारररीरक भपरक भ्रकागव्रकायरी य्रका गोषटी महिजे आपलय्रका

घर्रकातली एरक मटलयव्रकान गोषट ब्रकाहेरचय्रकारुषांन्रका ददसप न देणय्रकार्रका जो लोरक्रकारुषांर्रका अटटह्रकास
असतो करकरुषांव्रका आपलय्रका म्रकालरक,चय्रका वसतपर्रका हव्रका तस्रका हव्रका तेवह्रका उपभोग घेणय्रकार्रका

जो प्ररक्रकार असतो तस्रकार आहे. करकरुषांव्रका मग तय्रका सरुषांपत्तीचय्रका प्रदश्थन्रकार्रका. तय्रकारुषांतपनर मग
मुलग्रका रकस्रकाही असल्रका तरी पोरगी गोरीर हवी, सुरुषांदरर हवी, रषम्रका नरकोर, रकमी

वय्रकारीर हवी, रकुम्रकारीरक्रकार हवी, सश
ु ील श्रकारुषांत सवभ्रकाव्रकारीर हवी य्रका अपेक्ष्रका जनम्रकाल्रका
आलय्रकात. जय्रका आजही रकमी झ्रकालेलय्रका न्रकाहीत. ततररुषां मुलीररुषां वयकतीमत्व रक्रकाय आहे
तय्रकाल्रका महत्व न्रकाही, ततररुषां मशक्षि महत्व्रकाररुषां न्रकाही, ततररुषां र्रकाररतय महत्व्रकाररुषां न्रकाही,

महत्व्रकाररुषां आहे ते ततररुषां ददसिरुषां. आपली ब्रकायरको न्रकाव्रकारी वसतप सरुषांद
ु र अस्रकावी आणि

र्रकाररटघ्रकात ममरवत्रका य्रकावी ह्रका छपप्रका उिददेश इररुषां असतो. य्रकात पुरुरुष सवततःल्रका म्रका् हेर
तनयम ल्रकाव्रकायल्रका रकंमधीर तय्रकार नसतो. तय्रकाम्रकागे म्रकालरक,हकरक्रकारीर भ्रकावन्रका वररढ
असते. स्ील्रका प्रतयेरक ब्रकाबतीत गह
ृ ीत ंमधरिरुषां, ततचय्रकावतीनरुषांर स्रकारे तनि्थय आपि
घेिरुषां, ह्रका देखील म्रकालरक,हकरक्रकार्रकार प्ररक्रकार आहे. मदहल्रका सरपरुषांर हे तय्रकाररुषां एरक

रकुखय्रकात उद्रकाहरि आहे. घरचय्रका ब्रकाईरी इचछ्रका न ववर्रकारत्रकार ततल्रका तनवडिपरक,त
उभरुषां रकरिरुषां, ती तनवडपि आलय्रकानरुषांतर ततल्रका रक्रकाम रकरू देणय्रकाऐवजी सवततःर रक्रकाम
रकरिरुषां आणि ममरविरुषां हे प्ररक्रकार सगळीरकडे सध्य्रका मोठ्य्रका प्रम्रकाि्रकात सुरू आहेत.

तय्रकाल्रका ववरोंमध रकरणय्रकार्रका एख्रकािदय्रका ब्रकाईनरुषां प्रयतन रकेल्रकार तर ततल्रका घरून-ब्रकाहेरून
दोनहीरकडपन ववरोंमध रकेल्रका ज्रकातो. ब्रकाईनरुषां ब्रकाईस्रकारखरुषां व्रकाग्रकावरुषां ही अपेक्ष्रका तय्रकातनरुषां वयकत
रकेली ज्रकाते. ततल्रका सवतरुषां् अससततव न्रकाही, ततल्रका ततचय्रका पुरुरुष्रकाचय्रका स्रकावलीत,
तय्रकाचय्रका मज्जीनरुषांर र्रकाहत्रका येईल ह्रका य्रका ब्रकाई असणय्रकार्रका अर्थ असतो.
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हे गर् बदल्रकायररुषां असेल तर रकेवळ स्ील्रकार नवहे तर पुरुरुष्रकारुषांन्रकाही सक्षमतेरे ंमधडे
देणय्रकारी गरज आहे. खररुषां तर परु
ु रुष्रकारुषांन्रकार य्रकारी ज्रकासत गरज आहे. स्ी-परु
ु रुष्रकारुषांन्रका

वयकती महिपन व्रकागविरुषां, व्रकागिरुषां ह्रका तय्रकार्रका प्रकाय्रका असेल. म्रकाझरुषां शरीर रकोि्रकाचय्रका

म्रकान्रकापम्रकान्रकाररुषां रक्रकारि बनि्रकार न्रकाही हे स्ीनरुषां ठरव्रकायल्रका हवरुषां आणि पुरुरुष्रकारुषांनीही ते
म्रकानय रकर्रकायल्रका हवरुषां. स्ीररुषां शरीर हे स्ीचय्रका म्रकालरक,ररुषां आहे आणि तय्रकाररुषां रक्रकाय

रकर्रकायररुषां य्रकार्रका तनि्थय घेणय्रकार्रका अगंमधरक्रकार ततर्रका आहे हे देखील म्रकानय रकर्रकायल्रका हवरुषां.
य्रकार्रका अर्थ अस्रका न्रकाही रक, ती आपलय्रका शरीर्रकार्रका व्रकाटटेल तस्रका उपयोग रकर्रकायल्रका

सवतरुषां् आहे. रक्रकारि तसरुषां रकोिीही सहस्रका रकरत न्रकाही, स्ीर न्रकाही तर पुरुरुषही. आणि

असरुषां रक्रकाही झ्रकालरुषां तरी एरक वयकती महिपन तय्रकारी जब्रकाबद्रकारीही तय्रका स्ीवरर असेल.
स्ील्रका सवतरुषां् असणय्रकारी ज्रकािीव रकरून देिेर नवहे तर ततचय्रका रकृतय्रकारुषांरी

जब्रकाबद्रकारीही ततचय्रकावर ट्रकारकिे हे स्ील्रका वयकती महिन
प प्रकाहणय्रकाचय्रका दृषटीनरुषां

महत्व्रकाररुषां प्रकाऊल ठरतरुषां. जब्रकाबद्रकारी ही म्रकािस्रकाल्रका अरुषांतमप्थख रकरते, सजग रकरते,

सरुषांवेदनशील रकरते. जब्रकाबद्रकारीचय्रका भ्रकावनेमळ
ु ेर अरुषांग्रकातील सपप त शसकत ज्रकागत
ृ होत
असत्रकात. आपली खरी ओळख पटते व सम्रकाज्रकात आपलरुषां सवतरुषां् अससतत्व तनम्रका्थि
रकरणय्रकास्रकाठीरी प्रेरि्रकाही तय्रकारुषांतपनर ममळते. स्ी सक्षमीरकरि्रकार्रका म्रकाग्थ ह्रका ततचय्रका
वयकतीरकरि्रकातपन ज्रकात असतो. आणि य्रका प्रकक्रयेत पुरुरुष्रकारुषांर्रकाही सहभ्रकाग अस्रकाव्रका
ल्रकागतो. रकेवळ सस्य्रकारुषांन्रकार हे स्रकारुषांगन
प उपयोग न्रकाही. सक्षमीरकरि्रकारी
वयकतीरकरि्रकारी गरज ही पुरुरुष्रकारुषांन्रकाही आहे. फकत ते मन्रकाररुषां सक्षमीरकरि अस्रकावरुषां.
जय्रकामुळे तय्रकारुषांचय्रका मन्रकातील स्ी ववरुषयरक रोगट, जन
ु ्रकाट, सन्रकातनी, अश्रकास्ीय,
अम्रकानवी भ्रकावन्रका व ववर्रकार नषट होणय्रकास मदत होईल.

ही म्रकानमसरकत्रका बदलणय्रकास्रकाठी सध्य्रकार्रका रक्रकाळ अतयरुषांत उपयुकत आहे. स्ी-

पुरुरुष्रकारुषांमंमधील न्रकातय्रकाल्रका मै्ीर्रका प्रकाय्रका असिरुषां ही य्रकास्रकाठी पोरुषरक ब्रकाब ठरेल. मै्ी ही

तनतळ असते, मोरकळी असते, सपंमध्रका्थहीन असते. तय्रकात तम
ु ही एरकमेरक्रकारुषांर्रका स्ी करकरुषांव्रका
पुरुरुष महिपन न्रकाही तर रकेवळ मम् महिपन ववर्रकार रकरत्रका. म्रकािपस महिपन सवततःरी
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व्रकाढ होणय्रकास्रकाठी नरकळत एरकमेरक्रकारुषांचय्रका मदतील्रका ज्रकात्रका. मलरुषांगभेद न्रकाहीस्रका रकरणय्रकाररुषां
स्रकामथय्थ मै्ीचय्रका न्रकातय्रकात आहे. प्रशन अस्रका आहे रक, य्रका न्रकातय्रकावर आपि रकत्रकारी
करकरुषांव्रका लगन्रकामुळे तनम्रका्थि झ्रकालेली न्रकाती आरूढ होऊ देि्रकार रक्रका? जर तसरुषां झ्रकालरुषां तर
म्रका् आपल्रका प्रव्रकास पन
ु ह्रका म्रकागचय्रका ददशेनेर होईल. दोन मम््रकारुषांमध्ये लगन

झ्रकालय्रकानरुषांतर नवर्रका ब्रकायरकोररुषां न्रकातरुषां प्रभ्रकावी ठरू ल्रकागलरुषां तर न्रकातय्रकारुषांमध्ये अडरिी
तनम्रका्थि वह्रकायल्रका वेळ ल्रकागत न्रकाही. पि हे न्रकातरुषां रक्रकायम ठेवन
प ही आंमधी आपि मम्
आहोत ही जर भ्रकावन्रका मन्रकात असेल आणि तय्रकानपस्रकार जर व्रकागिरुषां असेल तर बरेर
प्रशन मळ
प ्रकात तनम्रका्थिर होि्रकार न्रकाहीत. जर य्रका वपढीत य्रकारी सरू
ु व्रकात झ्रकाली तरर
येि्रका-य्रका वपढीरुषांमध्ये स्ी-पुरुरुष हे रकेवळ वयकती महिपन ओळखले ज्रकातील अशी

आश्रका आपि रकरू शरकतो. आपि सव्रकाांनीर य्रकास्रकाठी प्रयतन रकरिरुषां गरजेररुषां आहे.

सध्य्रकाररुषां हे गर् भववषय्रकात नकरक,र बदलेल आणि असे लेख मलदहणय्रकारी रकोि्रकावर
वेळ येि्रकार न्रकाही अशी आपि आश्रका रकरुय्रकात.
***
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4. स्ष खरंच सावितं् आहे करहा?
यरहा लेख मरहारलकेतषल ततसररहा भरहाग हरहा ‘स्ष ही परु
र षरहांचष मरहालमतरहा आहे करहा?’ यरहा

प्रशनरहाचष चचरहाया करआरहाररहा हशोतरहा. तयरहााविर अनेकरहांच्यरहा प्रततकरक्रियरहा रमळरहाल्यरहा. तयरहांतषल

करहाही प्रततकरक्रियरहा यरहा अशरहा हशोतयरहा कच, पताविव जरी असं मरहानलं जरहात असलं तरी आतरहा
मरहा् ही परिरससरतष बदलली आहे. परु
र ष देखषल आतरहा बरेच मरहाआसरहाळले आहेत

आणआ सस्यरहांनरहा साविततच्यरहा मरहालकचचष ाविसतत ाविगैरे समजआं तयरहांनष आतरहा बंद केलं
आहे. वाविशेषतत नवयरहा वपढेीतषल परु
र षरहांनष. जर ते तसं असेल तर तष नककचच

आनंदरहाचष बरहाब आहे. पआ आपआ इरे करहाही ठररहााविषक लशोकरहांचरहा नवहे तर बहरसंखयरहांचरहा

वाविचरहार करतशो आहशोत. ततरे हे धिच् असंच आहे असं अजन
त तरी टदसत नरहाहीय. दस
र रं
म्हआजे परु
र षरहांनष सस्यरहांनरहा आपली मरहालमतरहा समजआं यरहाचं साविरूपही करहाळरहाबरशोबर
बदलत गेलं आहे. म्हआजे मतळ समसयरहा तषच आहे पआ ततचरहा चेहररहा मरहा् बदललरहा

आहे. हरहा बदल आपआ आआखष एकरहा प्रशनरहाच्यरहा दाविरहारे तपरहासन
त परहाहत शकतशो. तशो आहे
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आजचष स्ष ही खरंच सावितं् झरहाली आहे करहा कच तशो फकत एक आभरहास आहे जयरहात
तयरहा सस्यरहांच नवहे तर परु
र षही समरहाधरहानरहानं जगत आहेत. यरहााविर यरहा लेखरहांत आपआ
रशोडं बशोलतयरहात.

डॉ. ब्रकाब्रकास्रकाहेब आरुषांबेडरकर य्रकारुषांररुषां एरक प्रमसिदंमध व्रकाकय आहे, रक, ‘गुल्रकाम्रकाल्रका तो गुल्रकाम

असलय्रकारी ज्रकािीव रकरून िदय्रका तरर तो बरुषांड रकरून उठेल.’ य्रका व्रकाकय्रकातील ‘ज्रकािीव’
ह्रका शबद फ्रकार महत्व्रकार्रका आहे. अनेरक्रकारुषांन्रका ती ज्रकािीवर असत न्रकाही तय्रकामळ
ु े आपलरुषां
रक्रकाही रुरकतरुषांय हेर तय्रकारुषांन्रका म्रकानय नसतरुषां. आत्रका सध्य्रकाचय्रका वपढीतील भ्रकारतीय

सस्य्रकारुषांचय्रका ब्रकाबतीत ही रकसोटी ल्रकावपन रक्रकाही उद्रकाहरिरुषां बतघतली तरी हे खररुषां सव्रकातरुषांतय
आहे रक, छुपी गुल्रकामी आहे ते लक्ष्रकारुषांत येईल. स्ी-पुरुरुष सम्रकानतेर्रका न्रकार्रका आज

आपि देतो व तसरुषां आपि व्रकागतो असरुषांही अनेरक्रकारुषांररुषां महििरुषां असतरुषां. ही सम्रकानत्रका

लगन्रकाचय्रका दृषटीनरुषां प्रकादहली तरी असरुषां ददसन
प येईल रक, य्रकात वर्थसव हे परु
ु रुष्रकारुषांरर आहे.
ब्रकायरक्रका आपलय्रका नव-य्रकारुषांन्रका अजन
प ही अहोज्रकाहो रकरत्रकात, जय्रका रकरत्रकात तय्रकारुषांरे नवरे

तय्रकारुषांन्रका अहोज्रकाहो रकरत्रकात रक्रका? रक्रकाही पुरोग्रकामी नवरे आपलय्रका ब्रकायरक्रकारुषांन्रका घरी अरेतुरे
रकरणय्रकारी परव्रकानगी देत्रकात (परव्रकानगी शबद इरे महत्व्रकार्रका आहे) पि ब्रकाहेर म्रका्

तय्रकारुषांन्रका तसरुषां रकेलेलरुषां आवडत न्रकाही. ब्रकायरक्रकारुषांनी आपलय्रका रकोितय्रका मम््रकारुषांशी बोल्रकायररुषां,
रकोितय्रका मैबि्िील्रका घरी आि्रकायररुषां य्रकाब्रकाबत नव-य्रकाररुषां मत ववर्रकार्रकात घेतलरुषां ज्रकातरुषां.
ब्रकायरकोनरुषां गळय्रकात मरुषांगळस्
प घ्रकाल्रकाव,रुषां ह्रकात्रकात ब्रकारुषांगड्य्रका घ्रकाल्रकावय्रकात, रकप्रकाळ्रकावर

दटरकली तरी ल्रकाव्रकावी, ते ततचय्रका सटभ्रकागय्रकाररुषां लक्षि आहे असरुषां स्रकाततय्रकानरुषां ठसवलरुषां
ज्रकातरुषां. स्रकात जनम एरकर नवर्रका ममळणय्रकास्रकाठी ब्रकायरक्रकारुषांनीर पुज्रका रकर्रकायरी, एख्रकादीनरुषां

महटलरुषां रक, मल्रका न्रकाही रकर्रकायरी पज
ु ्रका, मल्रका नरकोय तप पढ
ु चय्रका जनमी नवर्रका महिन
प ,
तर करकती नव-य्रकारुषांन्रका ते आवडि्रकार आहे? करकती ब्रकायरक्रकारुषांन्रका य्रका सव्थ गोषटीरुषांत रक्रकाही
व्रकावगरुषां व्रकाटत न्रकाही? लगन्रकाचय्रका ब्रकाज्रकार्रकात मुलीरुषांचय्रका ददसणय्रकाल्रका फ्रकार महत्व ददलरुषां

ज्रकात न्रकाही असरुषां रक्रकाहीरुषांररुषां महििरुषां होतरुषां पि ते महत्व आत्रका ततचय्रका रकम्रकाईल्रका आलरुषां
आहे हे ववसरून र्रकालि्रकार न्रकाही. तय्रकातही ततर्रका पग्रकार आपलय्रकापेक्ष्रका रकमीर हव्रका, ती
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन
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सजरे नोरकरी रकरते ततरलय्रका पुरुरुष सहरक्रका-य्रकारुषांशी ततनरुषां फ्रकार ममळपन ममसळपन व्रकागप

नये अशी ततचय्रकावर बरुषांंमधनरुषां नसत्रकात रक्रका? य्रका सव्थ प्रशन्रकारुषांचय्रका म्रकागे आपलय्रका ब्रकायरकोनरुषां
आपलरुषांर ऐरक्रकावरुषां ही पुरुरुषी म्रकानमसरकत्रका तर असतेर पि तय्रका ब्रकाईल्रका देखील ततचय्रका
नव-य्रकाररुषां असरुषां व्रकागिरुषां सहस्रका खटरकत न्रकाही, रक्रकारि तो आपल्रका नवर्रका आहे तय्रकानरुषां

अश्रका अपेक्ष्रका ब्रकाळगणय्रकात रक्रकाही रपरक न्रकाही, तेवह्रका आपिर तडजोड रकर्रकावी, हे सतत
ततचय्रकावर ठसवलरुषां गेलेलरुषां असतरुषां आणि ततल्रकाही तेर योगय व्रकाट्रकायल्रका ल्रकागतरुषां. तनद्रकान

ती ववरोंमध तरी रकरत न्रकाही. सोसत र्रकाहते. रकंमधी ततचय्रका सरुषांस्रकार्रकास्रकाठी, रकंमधी मुल्रकारुषांस्रकाठी,
रकंमधी आपलय्रका म्रकाहेरचय्रकारुषांस्रकाठी, रकंमधी सम्रकाज्रकास्रकाठी. पि मग ही रक्रकाय फकत स्ीरीर
जब्रकाबद्रकारी असते रक्रका? सरुषांस्रकार घर हे रक्रकाय फकत ब्रकाईररुषांर असतरुषां रक्रका? परु
ु रुष्रकारी
रक्रकाहीर जब्रकाबद्रकारी नसते रक्रका? तय्रकामुळे पदहल्रका मुिदद्रका ह्रका रक, ततल्रका आपलय्रका

गुल्रकामीरी ज्रकािीव आहे रक्रका ह्रका आहे. दस
ु ररुषां महिजे ती जय्रकाल्रका आपलरुषां सव्रकातरुषांतय
समजते आहे ते खररुषां सव्रकातरुषांतय आहे रक्रका ह्रका मिद
ु द्रका.

आपलय्रका देश्रकारुषांत मनुसमत
ृ ीचय्रका न्रकाव्रकाख्रकाली रकरोडो लोरक्रकारुषांन्रका ज्रकार सहन रकर्रकाव्रका

ल्रकागल्रका आहे. पि दतःु ख्रकारी गोषट अशी रक, ह्रका ज्रकार नसन
प ंमधम्थ आहे असरुषां इरलय्रका
लोरक्रकारुषांररुषां ठ्रकाम मत आहे. तय्रकारे सरुषांसरक्रकार इतरके गडद आहेत रक, ते जिप आपलय्रका

रकत्रकातर मभनले गेले आहेत आणि तय्रकात रकोि्रकाल्रकार रक्रकाही रपरक व्रकाटत न्रकाही. मनप
स्रकारुषांगतो रक, स्ील्रका सव्रकातरुषांतय न्रकाही. मल
ु गी असेल तर वपत्रका, बदहि असेल तर भ्रकाऊ,
पतनी असेल तर पती, आई असली रक, मुलग्रका हे स्रकारे पुरुरुषर ततररुषां रक्षि रकरतील,
ततचय्रका जगणय्रकारे तनि्थय घेतील आणि ततनरुषां ते प्रकाळ्रकायरे. तय्रकाववरूिदंमध व्रकाग्रकायररुषां

न्रकाही. रक्रकारि ततल्रका सवततःररुषां असरुषां सवतरुषां् अससतत्व न्रकाही. ही गोषट आपि अगदी
आजही घरोघरी प्रकाहप शरकतो रक, नवर्रका ब्रकायरकोवर ड्रकाफरतो, पोरग्रका आईवर ओरडतो,

भ्रकाऊ आपलय्रका बदहिीवर हकरक ग्रकाजवतो आणि वपत्रका आपलय्रका पोरीचय्रका आयुषय्रकारे
तनि्थय घेतो. य्रका सव्रकाांन्रका तय्रका ब्रकाईल्रका रक्रकाय व्रकाटतरुषां हे ववर्रकारणय्रकारी गरज व्रकाटत न्रकाही.

तय्रकारुषांन्रकाही दद
ु ्दैवय्रकानरुषां आपि आपलरुषां रक्रकाही मत िदय्रकावरुषां असरुषां व्रकाटत न्रकाही. आत्रका नकरक,र
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पररससरती बदलत आहे पि पपि्थपिे बदलली आहे असरुषां म्रका् न्रकाही. रक्रकारि
रकुठेन्रकारकुठे जेवह्रका रकसोटीरी वेळ येतो तेवह्रका पुरुरुषर नवहे तर स्ी देखील तय्रकात

अपयशीर होते. पुरुरुष्रकाल्रका आपल्रका अहरुषांरक्रकार सोडवत न्रकाही आणि स्ील्रका बरुषांड रकरिरुषां
जमत न्रकाही.

स्ी सव्रकातरुषांतय्रकारी अशी एरक परीक्ष्रका होते ती ततचय्रका लगन्रकाचय्रका वेळी. लगन्रकाचय्रका वेळी
अनेरक पढ
ु ्रकारलेलय्रका मल
ु ीरुषांन्रका आपली ज्रकात आठवते. अनेरक पढ
ु ्रकारलेले आई-ब्रकाप

आपलय्रका मुलीनरुषां करकरुषांव्रका मुल्रकानरुषां परज्रकातीतलय्रका करकरुषांव्रका परंमधम्रकाांतलय्रका मुल्रकावर करकरुषांव्रका
मल
ु ीवर प्रेम रकेलरुषां तर ते घर्रकाणय्रकाचय्रका इभ्रतीनरुषां पेटपन उठत्रकात. करकती वेळ्रका सरुषांभोग

रकर्रकायर्रका, आपलय्रकाल्रका मुल होऊ िदय्रकायररुषां रक, न्रकाही, रकंमधी होऊ िदय्रकायररुषां, मुलग्रका रक,
मुलगी य्रकात पतनीर्रका करकतपत सहभ्रकाग असतो य्रकावरूनही हे रकळपन येईल. अनेरक

दठरक्रकािी असरुषां ददसतरुषां रक, नवर्रका करकरुषांव्रका ब्रकायरको हे ब्रकाहेर फ्रकार पढ
ु ्रकारलेपि्रकाचय्रका गोषटी

रकरत्रकात पि घरी म्रका् तय्रकारुषांररुषां अगदी उलट वत्थन असतरुषां. तय्रकारुषांररुषां पुढ्रकारलेपि, तय्रकारुषांर्रका
परु ोग्रकामीपि्रका ह्रका तनवडरक सवरुप्रकार्रका असतो. तय्रकारुषांन्रका जय्रका संमध
ु ्रकारि्रका अडरिीचय्रका

व्रकाटत न्रकाहीत ततरे तय्रका रकेलय्रका ज्रकात्रकात पि अडरिीत आिि्रका-य्रका सुंमध्रकारि्रका म्रका्
य्रका न्रका तय्रका रक्रकारि्रकानरुषां ट्रकाळलय्रका ज्रकात्रकात. सम्रकानतेर्रका ह्रका दत
ु नोंडी रेहर्रका तर सम्रकाज्रकात

अनेरक दठरक्रकािी बघ्रकायल्रका ममळतो. परु
ु रुष्रकारुषांरी वयसनरुषां आणि सस्य्रकारुषांरी वयसनरुषां य्रकारकडे
आपि रकसे प्रकाहतो तय्रकातपनही ही गोषट रकळपन येते. पुरुरुष्रकारुषांचय्रका वयसन्रकाल्रका प्रततषठ्रका

असते पि स्ीचय्रका वयसन्रकानरुषां म्रका् रकमलयुग आलय्रकारी ह्रकारक्रकाटी पेटवली ज्रकाते. ंमधम्थ

रक्षि्रकारी, पररुषांपर्रका र्रकालवणय्रकारी जब्रकाबद्रकारी बहुतेरक सस्य्रकारुषांचय्रका म्रकारीर म्रकारली ज्रकाते.
आपलय्रका स्ीनरुषां आपलय्रका आवडी तनवडी आपलय्रकास्रकारखय्रकार ठेव्रकायचय्रका करकरुषांव्रका

आपलय्रका इचछेनेर बदल्रकायचय्रका ह्रका आग्रह परु
ु रुष ंमधरत्रकात. ततनरुषां एख्रकादी ववरोंमधी इचछ्रका
प्ररकट रकेली तर तय्रकाल्रका अपम्रकान व्रकाटतो करकरुषांव्रका ततररुषां आपलय्रकावर प्रेम न्रकाही असरुषां

व्रकाटतरुषां. वयकती महिन
प ततल्रका ततचय्रका सवततःचय्रका अश्रका सवतरुषां् आवडी न्रकावडी असप

शरकत्रकात य्रकार्रका ववर्रकार करकती जि रकरत्रकात? आज जे लोरक आपलय्रकाल्रका सुंमध्रकारलेले
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म्रकानत्रकात, ते उिदय्रका आपलय्रका मुल्रकारुषांचय्रका व मुलीरुषांचय्रका ब्रकाबतीत करकती वेळ्रका सुंमध्रकारलेलरुषां
वत्थन रकरत्रकात? नव-य्रकानरुषां नोरकरी सोडपन रक्रकाही वेगळरुषां रक्रकाम रकर्रकायररुषां ठरवलरुषां तर

अनेरक ब्रकायरक्रका तय्रकाल्रका तसरुषां ते रकरू देत न्रकाही. तेही तेवह्रका जेवह्रका तय्रका सवततः रकम्रकावत
असत्रकात. आपल्रका नवर्रका ब्रकायरकोचय्रका जीव्रकावर जगतो असरुषां लोरक महितील, (ते

महित्रकातर) आणि य्रकारी तय्रकारुषांन्रका ल्रकाज व्रकाटते. ब्रकायरकोनरुषां नोरकरी रकरिरुषां आणि नवय्रकानरुषां घर स्रकारुषांभ्रकाळिरुषां हे घडत न्रकाही रक्रकारि ती आपली म्रकानमसरकत्रका न्रकाही. तय्रकात

परु
ु रुष्रकाल्रका आपल्रका अपम्रकान व्रकाटतो आणि ब्रकाईल्रका ल्रकाज व्रकाटते. इरे दोघेही ररक
प तर
आहेत पि तय्रकारी ज्रकािीव तय्रकारुषांन्रका सहस्रका नसते. अशी शेरकडो उद्रकाहरिरुषां आहेत

जय्रकारुषांतपन ददसपन येईल रक, अजन
प ही स्ी असो व्रका पुरुरुष, दोघेही पपि्थपिे सवतरुषां् झ्रकाले
आहेत असरुषां महित्रका येि्रकार न्रकाही. दस
ु ररुषां असरुषां रक, हे सव्रकातरुषांतय स्रकाततयपि
प ्थ हवरुषां. ती

अगंमधरकर अवघड ब्रकाब असते. आपलय्रकाल्रका अजन
प बरीर मजल ग्रकाठ्रकायरी आहे. पि
आपि तय्रकाददशेनरुषां आज ववर्रकार रकरतोय ही देखील आशव्रकासरक ब्रकाब आहे आणि
तय्रकारे र्रकारुषांगले पररि्रकाम आपलय्रकाल्रका तनसशरतर ददसतील.
म्रकागील लेख्रकारुषांत मी असरुषां महटलरुषां होतरुषां रक,, नवर्रका-ब्रकायरकोचय्रका न्रकातय्रकारुषांत मै्ी असेल तर

बरेर प्रशन सट
ु प शरकत्रकात. इरे मी असरुषां महिेन रक, प्रतयेरकर न्रकातय्रकारुषांत ह्रका मै्ीर्रका प्रकाय्रका
असेल तर बरेर प्रशन सुटतील. मै्ीत आपि अगंमधरक मोरकळे होतो, अगंमधरक सपषट
होतो आणि अगंमधरक समरुषांजसही होतो. य्रकामुळे स्ी-पुरुरुष्रकारुषांमंमधील सव्थ समसय्रका
सट
ु तील असरुषां न्रकाही. रक्रकारि तय्रकाम्रकागे इतर अनेरक घटरकही रक्रकारिीभत
प असत्रकात जे
दरप रकरिरुषां ही फ्रकार रकठीि गोषट आहे. पि आपि प्रयतनर रकेले न्रकाहीत तर म्रका्

रक्रकाहीर होि्रकार न्रकाही. तय्रका प्रयतन्रकारुषांस्रकाठी मै्ी ह्रका एरक र्रकारुषांगल्रका उप्रकाय असप शरकतो हे मी
तनसशरत महिेन.

***
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5. स्ष देहरहाचष शशोकरहांततकरहा – करमरहारी मरहातरहा
आपलं शरीर आपल्यरहा हककरहाचं, आपल्यरहा मरहालकचचं असतं ही सरहाधष गशोष् आहे.

पआ सस्यरहांच्यरहा बरहाबतषत ही सरहाधष गशोष्ही खरी नसते. तष एक शशोकरहांततकरहा हशोऊन
बसते. स्षचं शरीर म्हआजे ततच्यरहा गरलरहामषचं आणआ पररुषरहांच्यरहा ाविचयासाविरहाचं

चरहालतंबशोलतं उदरहाहरआ. सस्यरहांनरहा आपल्यरहा साविततच्यरहा शरीररहााविरचरहा हककही रसदध
कररहााविरहा लरहागआं हरहा तयरहांच्यरहा वयकतषकरआरहातषल एक प्रमरख अडरळरहा आहे. सस्यरहांकडे
वयकतष म्हआतन बघण्यरहापेक्षरहा तयरहांच्यरहाकडे एक देखआं उपभशोगक्षम शरीर ककंाविरहा

प्रजशोतपरहादन करण्यरहाचं सरहाधन म्हआतन बघआं ही पररुषष ाविचयासाविरहाचष लक्षआं असतरहात.

पताविवच्यरहा मरहातस
ृ तरहाक वयाविसरेलरहा सस्यरहांच्यरहा प्रजशोतपरहादन क्षमतेमरळे जनम रमळरहालरहा
तो आणि ती - वुमनववशव प्ररक्रकाशन

30

हशोतरहा. ततच्यरहा शरीररहाततन एक नाविरहा जषावि जनमरहालरहा येतशो ही अदभतत घ्नरहा हशोतष.

तयरहासरहाठ ततलरहा दैाविष सररहान रमळरहाल.ं परढेे मरहा् यरहा क्षमतेमरळेच ततचं मरहालमतेत

रुपरहांतर झरहालं आणआ पररुषरहांनष ततच्यरहााविर आपलरहा हकक सरहांगरहायलरहा सररूाविरहात केली.
ततच्यरहा शरीररहााविरचरहा ततचरहा हकक यररहाकरहाल नरहाकरहारण्यरहात आलरहा आणआ तष करहायमचष
पररुषरहांचष गरलरहाम झरहाली. ततच्यरहा मनरहालरहा गरलरहाम करण्यरहाचष प्रकरक्रियरहा तररहाकधिरत
सभयतेच्यरहा ावि संसकृतषच्यरहा सावि
र आया करहाळरहात सरू
र झरहाली जेवहरहा ततलरहा देाविषचं सररहान

देण्यरहात आलं, ततच्यरहााविर धरहारमयाक ावि सरहांसकृततक परंपररहांचं ाविहन ावि जतन करण्यरहाचष
जबरहाबदरहारी सशोपाविण्यरहात आली. तयरहासरहाठ ततलरहा परशोपरीनं गौराविण्यरहात आलं पआ
तयरहामरहागे ततच्यरहा मनरहाचं खच्चषकरआ करण्यरहाचरहा एक अतयंत प्रभरहााविष उपरहाय
यशोजण्यरहात येत हशोतरहा. स्षच्यरहा मनरहाचं हे खच्चषकरआ ावि शरीररहाचं ाविसतक
त रआ

आजतरहागरहायत सररू आहे. स्ष देहरहाच्यरहा यरहा शशोकरहांततकेचे वाविवाविध प्रकरहार यरहा परढेील
करहाही लेखरहांममधये आपआ परहाहआरहार आहशोत. तयरहातषल पटहलरहा आहे करमरहारी मरहातरहा.

लगनसरुषांसरेचय्रका म्रकाध्यम्रकातन
प य्रका खचरीरकरि्रकाल्रका व वसतरक
प रि्रकाल्रका प्र्रकाररुषांभ होतो.
ततल्रका ततचय्रका नवहे तर घरचय्रकारुषांचय्रका आणि तय्रकातही वडील अरव्रका भ्रकाव्रकारुषांचय्रका
इचछेनस
ु ्रकारर तय्रकारुषांनीर शोंमधलेलय्रका मल
ु ्रकाशी लगन रकर्रकावरुषां ल्रकागतरुषां. मी आईब्रकाप्रकारुषांचय्रका
इचछेनेर लगन रकरेन असरुषां महिि्रका-य्रका मुली करकरुषांव्रका आमरी मुलगी आमचय्रका

इचछेब्रकाहेर न्रकाही असरुषां महिि्रकारे आई-वडील, दोघेही य्रकाम्रकागील द्रकाहरक सतय म्रका्
ववसरत्रकात. मल
ु ील्रका आपलय्रका सव्रकातरुषांतय्रकारी आठवि उरत न्रकाही आणि आईवडील्रकारुषांन्रका
आपलय्रका मुलीचय्रका अगंमधरक्रकार्रकारुषांरी गररुषांत्रका असत न्रकाही. लगन्रकात ततचय्रका शरीर्रकार्रका सटद्रका
होऊन ततचय्रका वसतपरकरि्रकाल्रका पुढररुषां प्रम्रकाि ल्रकाभतरुषां. तय्रकारी रकसोटी ल्रकागते ततचय्रका
ब्रकाळरुषांतपि्रकात. ततल्रका मल
ु होिरुषां, ही फकत ततरी जब्रकाबद्रकारी म्रकानली ज्रकाते, तय्रकातही
मुलग्रका होिरुषां ही देखील. तसरुषां न्रकाहीर झ्रकालरुषां तर ततचय्रका मन्रकासोबत शरीर्रकारीही
ववटरुषांबन्रका वह्रकायल्रका वेळ ल्रकागत न्रकाही. जी स्ी नऊ मदहने आपलय्रका गभ्रका्थररुषां
प्रकालनपोरुषि रकरते व नरुषांतरही जनम ददलय्रकानरुषांतर सजचय्रकामळ
ु े ते अभ्थरक जगतरुषां व्रकाढतरुषां
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तय्रका स्ील्रका इततह्रकास्रकात रकंमधीही आपलय्रका य्रका मुल्रकावर हकरक स्रकारुषांगत्रका म्रका् आल्रका न्रकाही.
य्रकारुषांतपनर रकुम्रकारी म्रकात्रका न्रकाव्रकारी भय्रकानरक शोरक्रकारुषांततरक्रका जनम्रकाल्रका आली आहे. जय्रका
रक्रकाळ्रकात व्रकारस असिरुषां ही अततशय महत्व्रकारी गोषट होती तय्रका रक्रकाळ्रकात स्ीचय्रका

शरीर्रकाल्रका एरक्रका प्रजोतप्रकादन यरुषां््रकापेक्ष्रका ज्रकासत म्रकान कवगरतर होत्रका. रकेवळ व्रकारस हव्रका

महिपन परपुरुरुष्रकारुषांशी तनयोग स्रकांमध्रकायर्रका आणि पु्प्र्रकापती रकरून घ्य्रकायरी अशी अनेरक
उद्रकाहरिरुषां मह्रकाभ्रकारत्रकात आढळत्रकात. भ्रकारत्रकातील प्र्रकारीन मुकत लैंगगरक सव्रकातरुषांतय्रकाररुषां

उद्रकाहरिरुषां महिपन ती अंमधनरुषांमंमधनरुषां व्रकापरली ज्रकात्रकात. पि तय्रकातील शोरक्रकारुषांततरक्रका म्रका्
दल
प ्थकक्षतर र्रकाहते. रक्रकारि तनयोग पिदंमधतीतही स्ील्रका परु
ु रुष तनवडीररुषां सव्रकातरुषांतय

नवहतरुषां. ततल्रका स्रकारुषांगगतलरुषां ज्रकाईल तय्रका पुरुरुष्रकारुषांशी ततल्रका रत वह्रकावरुषां ल्रकाग्रकायररुषां. तनयोग

रकरणय्रकार्रका अगंमधरक्रकारही ततल्रका नवहत्रका. व्रकारस ममळवणय्रकास्रकाठी ततचय्रका इचछ्रकारुषांरी पव्रका्थ

न रकरत्रका ह्रका तनयोग स्रकांमधल्रका ज्रकायर्रका. रकरुषांत
ु े परु
ु रुष तनवडणय्रकार्रका अगंमधरक्रकार
ु ील्रका वर्रकामळ
ममळ्रकाल्रका तरी तय्रकारुषांन्रका हकरक्रकाररुषां सर्रकान ततचय्रका न्रकाव्रकामुळे न्रकाही तर परुषांडपचय्रका न्रकाव्रकामुळे

ल्रकाभलरुषां. य्रकातली खोर समजन
प घ्य्रकायल्रका हवी. अनयर्रका रकि्रका्थप्रम्रकािेर ततरी ब्रकारक,री
मुलरुषांही अन्रकार करकरुषांव्रका शद्र
ु महिपन ओळखली गेली असती. पुढररुषां मह्रकाभ्रकारतर घडलरुषां

नसतरुषां. मुल्रकारुषांन्रका सम्रकाज्रकात सनम्रकान्रकाररुषां सर्रकान ममळिरुषां न ममळिरुषां हे तय्रकारुषांन्रका जनम देि्रकाय्रका सस्य्रकारुषांवर न्रकाही तर परु
ु रुष्रकारुषांवर अवलरुषांबन
प असतरुषां.

जय्रकारुषांरी लगन झ्रकाली आहेत तय्रका सस्य्रका असोत करकरुषांव्रका जय्रकारुषांरी लगन झ्रकाली न्रकाहीत
अश्रका रकुम्रकारी म्रकात्रका असो तय्रकारुषांन्रका रकंमधीही आपलय्रका अपतय्रकावर अगंमधरक्रकार स्रकारुषांगत्रका

आल्रका न्रकाही. तो अगंमधरक्रकार तय्रकारुषांचय्रका मुल्रकारुषांन्रका िदय्रकायर्रका तय्रकारुषांचय्रका नव-य्रकाने करकरुषांव्रका जय्रका
परु
ु रुष्रकानरुषां तय्रकारुषांर्रका उपभोग घेतल्रका आहे तय्रकान.रुषां जर तय्रकारुषांनी हे आपलरुषां मल
ु न्रकाही असरुषां

महटलरुषां तर ती ववव्रकादहत्रका असेल तर ततरी वयमभर्रकारीिी महिपन गिन्रका वह्रकायरी

आणि अववव्रकादहत असेल तर रकुम्रकारी म्रकात्रका महिन
प . परु
ु रुष्रकारुषांन्रका आपल्रका हकरक स्रकारुषांगन
प

म्रकात्रकाववदहन मुल्रकारुषांररुषां सरुषांगोपि रकरणय्रकारी मुभ्रका होती पि रकुम्रकारी म्रकात्रकारुषांन्रका म्रका् तशी

मभ
ु ्रका नवहती. हे फकत म्रकाझरुषां मल
ु आहे, तय्रकाचय्रका जनमद्रकातय्रकानरुषां जरी तय्रकार्रका सवीरक्रकार
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रकरणय्रकास नरक्रकार ददल्रका तरी मी य्रकाल्रका म्रकाझरुषां मुल महिपन व्रकाढवप शरकते हे महिणय्रकारी
व्रका तय्रकाप्रम्रकािे व्रकागणय्रकारी ततल्रका परव्रकानगी नवहती. ती आजही न्रकाही आहे. मल
ु ्रकारुषांन्रका

आईररुषां न्रकाव न्रकाही महिपन ती अकरकरम्रकाशी कवगरतर समजलरुषां ज्रकातरुषां पि ब्रकाप्रकाररुषां न्रकाव
नसेल तर म्रका् तय्रकारुषांचय्रका नमशबी रक्रकायमर्रका तो अपम्रकान येतो. आपलय्रका मल
ु ्रकारुषांन्रका

रक्रकायदेशीर अगंमधरक्रकार ममळणय्रकास्रकाठी, तय्रकारुषांन्रका सम्रकाजम्रकानयत्रका ममळणय्रकास्रकाठी करकरुषांव्रका
तय्रकारुषांचय्रकावर आपल्रका अगंमधरक्रकार स्रकारुषांगणय्रकास्रकाठीही रकुम्रकारी म्रकातेल्रका पुनह्रका रकोितय्रका न्रका
रकोितय्रका पुरुरुष्रकारीर गरज भ्रकासते. ततचय्रका देह्रकार्रका हव्रका तस्रका उपभोग घेऊन मुल
होत्रकार पल्रकायन रकरि्रकारे पुरुरुषर असत्रकात आणि ततचय्रका म्रकातत्ृ व्रकास्रकाठी रकेवळ

ततल्रकार दोरुष देत ततरे व ततचय्रका मुल्रकारे सनम्रकान्रकाने जगणय्रकारे स्रकारे अगंमधरक्रकार व

प्रसरुषांगी जगणय्रकारेर अगंमधरक्रकार न्रकारक्रकारि्रकारेही परु
ु रुषर असत्रकात. ततल्रका य्रकात आपलरुषां

रकोितरुषांही महििरुषां म्रकारुषांडणय्रकारी सरुषांंमधी न्रकारक्रकारलीर ज्रकाते. बल्रकातरक्रकार्रकामुळे रकुम्रकारी म्रकात्रका
होिरुषां नमशबी आलेलय्रका सस्य्रकारुषांन्रकाही य्रकातपन रक्रकाहीर सुटरक्रका न्रकाही रक, सह्रकानुभपती
ममळत न्रकाही सजरे ततरी रक्रकाहीर रपरक नसते.

रकुम्रकारी म्रकात्रकारुषांचय्रका य्रका ववववंमध प्रशन्रकारुषांरकडे आपि आत्रका अगंमधरक ज्रकागरूरकतेने आणि

सह्रकानुभपतीनरुषां प्रकाहणय्रकारी वेळ आली आहे. जे पुरुरुष अश्रका मुलीरुषांन्रका दोरुष देत्रकात तय्रकारुषांनी
य्रकार्रका नकरक,र ववर्रकार रकर्रकाव्रका रक, तनसग्रका्थने तय्रकारुषांचय्रकावर गभ्थंमध्रकारिेरी जब्रकाबद्रकारी
सोपवलेली न्रकाही तय्रकामुळेर पुरुरुष बेदररक्रकार पिदंमधतीने सस्य्रकारुषांर्रका उपभोग घेत

असत्रकात. गभ्थंमध्रकारिेरी जब्रकाबद्रकारी दोघ्रकारुषांवरही असती तर म्रका् परु
ु रुष्रकारुषांनी नकरक,र
य्रकात वेगळी भपममरक्रका घेतली असती. सस्य्रकारुषांरी गभ्थंमध्रकारि्रका ही तय्रकारुषांचय्रका य्रका

खचरीरकरि्रकाल्रका रक्रकारिीभपत आहे. म्रकानव्रकारुषांर्रका वरुषांश र्रकाल्रकाव्रका महिपन तय्रका जय्रका सोसत्रकात
तय्रकारी ही तनववळ अवहेलन्रका आहे ववटरुषांबि्रका आहे. तय्रकारुषांचय्रका सज्थन्रकार्रका तो अपम्रकान
आहे. तरुि वय्रकात लैंगगरक सुख्रकाचय्रका अन्रकावर इचछेल्रका शरि ज्रकािरुषां य्रकात रकोि्रकाल्रका
दोरुष देणय्रकारी गरज न्रकाही. गरज आहे तय्रकारुषांन्रका तय्रकारुषांचय्रका जब्रकाबद्रकारीररुषां भ्रकान रकरून

िदय्रकायरी. गरज आहे ती य्रकातन
प गभ्थंमध्रकारि्रका झ्रकालीर तर तय्रकार्रका दोरुष फकत तय्रका
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स्ील्रकार देणय्रकारी पुरुरुषी म्रकानमसरकत्रका बदलणय्रकारी. गरज आहे ती ततचय्रका
म्रकातत्ृ व्रकार्रका गटरव रकरणय्रकारी व ततचय्रका मुल्रकाल्रका सव्थ स्रकाम्रकासजरक व रक्रकायदेशीर

अगंमधरक्रकार देणय्रकारी. सव्रकाांत ज्रकासत गरज आहे ती ततल्रका आपलय्रका शरीर्रकाररुषां रक्रकाय
रकर्रकायररुषां य्रकार्रका अगंमधरक्रकार देणय्रकारी. ततनरुषां रकोि्रकाशी लैंगगरक सरुषांबरुषांंमध ठेव्रकावेत हे ततल्रकार
ठरवप देणय्रकारी. ततचय्रका शरीर्रकातील गभ्रका्थररुषां रक्रकाय रकर्रकायररुषां य्रकार्रका तनि्थय घेणय्रकारी. य्रकात
अपव्रकाद नकरक,र असतील पि तनयम ह्रकार अस्रकायल्रका हव्रका रक, स्ील्रका ततररुषां शरीर
रकोि्रकाचय्रका सव्रकांमधीन रकर्रकायररुषां, मपल होऊ िदय्रकायररुषां रक, न्रकाही, गभ्थ व्रकाढव्रकायर्रका रक, न्रकाही,
य्रकारे अगंमधरक्रकार ममळ्रकायल्रकार हवे रक्रकारि ततचय्रकार व्रकाटेल्रका य्रकारुषांतन
प तनम्रका्थि होि्रकारे
ति्रकाव पुरुरुष्रकारुषांपेक्ष्रका ज्रकासत येत असत्रकात. रकुम्रकारी म्रकात्रका महिपन ततरी हेट्रकाळिी

रकरणय्रकापेक्ष्रका ततचय्रकारकडपन घडलेली एरक ररक
प य्रकापेक्ष्रका ज्रकासत महत्व य्रका गोषटील्रका
देणय्रकारी गरज न्रकाही. ती ररक
प रकशी संमध
ु ्रकारत्रका येईल, सस
ु ह्य रकरत्रका येईल य्रकार्रका

ववर्रकार रकरणय्रकारी आत्रका गरज आहे. जर तय्रका स्ील्रका ते मल
प हवरुषां असेल तर ततल्रका ते
मपल ततररुषां सवततःररुषां, ततचय्रका न्रकाव्रकाररुषां महिपन व्रकाढवणय्रकार्रका हकरकही ममळ्रकायल्रका हव्रका.

रकोितय्रकाही स्रकाम्रकासजरक बदहषरक्रकार्रकामशव्रकाय, रकोितय्रकाही नीर हेट्रकाळिीमशव्रकाय आणि
रकोितय्रकाही रक्रकायदेशीर हकरक्रकारुषांरी गळरेपी झ्रकालय्रकामशव्रकाय.

रकुम्रकारी म्रकात्रकारुषांर्रका प्रशन ह्रका पुरुरुषी वर्थसव्रकार्रका घि
ृ ्रकासपद नमुन्रका आहे. सम्रकाज्रकात जेवह्रका

सुसरुषांव्रकाद र्रकाहत न्रकाही, लैंगगरक सुख्रकारुषांन्रका जेवह्रका गमलचछ म्रकानलरुषां ज्रकातरुषां, वयकती महिपन
जगणय्रकारे अगंमधरक्रकार न्रकारक्रकारले ज्रकात्रकात तेवह्रका सस्य्रकार नवहे तर परु
ु रुष्रकारुषांन्रकाही तय्रकारे

असह्य पररि्रकाम भोग्रकावे ल्रकागत्रकात. हे ट्रकाळ्रकायररुषां असेल तर तय्रकास्रकाठी एरक सुरूव्रकात

महिन
प अश्रका रकुम्रकारी म्रकात्रकारुषांन्रका सह्रकानभ
ु त
प ीनरुषां व्रकागवणय्रकाचय्रका ददशेनरुषां आपि एरक प्रकाऊल
ट्रकारक्रकायल्रका हवरुषां. सम्रकाज बदल्रकायर्रका तेवह्रका बदलेल, पि वयकती महिपन आपि

सवततःल्रका आंमधी बदल्रकायल्रका हवरुषां. तय्रकातही एरक परु
ु रुष महिन
प मी म्रकाझी जब्रकाबद्रकारी
सवीरक्रकारिरुषां, सस्य्रकारुषांचय्रका नैसगग्थरक असह्रकायतेर्रका गैरफ्रकायद्रका न घेिरुषां, ततचय्रका

म्रकातत्ृ व्रकार्रका अपम्रकान न रकरिरुषां हे तर आपि तनसशरत रकरू शरकतो. लैंगगरक इचछ्रकारुषांरकडे
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तनरकोप नैसगग्थरक इचछ्रका महिपन बघत्रका य्रकायलरुषां हवरुषां. तरर रकुम्रकारी म्रकात्रकारुषांचय्रका प्रशन्रकावर
आपलय्रकाल्रका रक्रकाही तनसशरत उप्रकाय शोंमधत्रका येईल.

***
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6. स्ष देहरहाचष शशोकरहांततकरहा – ाविसतरकरआ
स्ष देहरहाचष शशोकरहांततकरहा यरहा आपल्यरहा चचरतषल आजचरहा भरहाग स्ष देहरहाच्यरहा
ाविसतरकरआरहाबरहाबत आहे. स्षचं शरीर ही एक ाविसतत आहे असं समजन
त ाविसतत खरेदी
वाविकरक्रिचे साविया तनयम तयरहालरहा लरहााविन
त ततच्यरहा देहरहाचरहा बरहाजरहार मरहांडण्यरहाचं करहाम प्ररहाचषन
करहाळरहापरहासतन सररू आहे. आधरतनक करहाळरहात जरहाटहररहातष आणआ धिच्प् यरहा दशोन

क्षे्रहांममधये सस्यरहांचं ाविसतक
त रआ हशोत असल्यरहाचरहा सरहाततयरहानं आरशोप केलरहा जरहातशो. स्ष
देहरहाच्यरहा प्रदशयानरहालरहा करहायमच ाविरहादग्रसत साविरुप लरहाभलेलं आहे. यरहा अनरषंगरहानं वाविचरहार
करतरहानरहा आपआ एक गशोष् नेहमषच वाविसरतशो कच स्षचं शरीर हे ततच्यरहा मरहालकचचं
आहे. तयरहाचं करहाय कररहायचं यरहाचरहा तनआयाय घेण्यरहाचरहा अधिधकरहार साविरहा्लिंत आधष ततचरहा

आहे. आपआ एकचकडे ततच्यरहा शरीररहाचरहा बरहाजरहार मरहांडतशोच पआ तयरहाचाविेळष ततलरहा मरहा्
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यरहााविर आपलं मत मरहांडण्यरहाचष संधष मरहा् देत नरहाही. यरहाचरहा जररहा वाविसतरहाररहाने वाविचरहार
करूयरहात.
पदहल्रका मुिदद्रका ह्रका रक, खररुषांर सस्य्रकारुषांन्रका असरुषां व्रकाटतरुषां रक्रका रक, तय्रकारुषांचय्रका देह्रकार्रका ब्रकाज्रकार

म्रकारुषांडणय्रकात येत आहे? हे तय्रका तय्रकारुषांचय्रका इचछेनरुषांही रकरू शरकत्रकात असरुषांही असप शरकत
न्रकाही रक्रका? सजरे जबरदसती आहे आणि तय्रका स्ीचय्रका इचछेववरूिदंमध ततचय्रकारकडपन
रक्रकाम रकेलरुषां ज्रकात आहे ततररुषां आपि समजप शरकतो रक, ततचय्रकावर अतय्रकार्रकार होत

आहेत. पि एख्रकािदय्रका स्ीनरुषां सवततःचय्रका इचछेनरुषां जर आपलय्रका देह्रकार्रका उपयोग पैसे
प्रमसिदंमधी रकम्रकावणय्रकास्रकाठी रकेल्रका तर ते खररुषांर ररक
प ,ररुषां असतरुषां रक्रका? रक, हे स्रकाररुषां रक्रकाही

पुरुरुष्रकारुषांन्रका आवडत न्रकाही महिपन ते य्रकावर अन्रकावशयरक रर्रका्थ रकरत्रकात असरुषां रक्रकाही आहे

रक्रका? पन
ु ह्रका इरेही एख्रकािदय्रका स्ीनरुषां रक्रकाय रकर्रकावरुषां करकरुषांव्रका न रकर्रकावरुषां, ते योगय रक, अयोगय
य्रकार्रका तनि्थय पुरुरुष्रकारुषांनीर घ्य्रकायर्रका, सस्य्रकारुषांनी घ्य्रकायर्रका न्रकाही, हे देखील पुरुरुषी
वर्थसव्रकाररुषांर उद्रकाहरि न्रकाही रक्रका?

ज्रकादहर्रकातीरुषांमध्ये फकत सस्य्रकारुषांर न्रकाही तर परु
ु रुषही अरुषांग प्रदश्थन रकरत असत्रकात.

वपळद्रकार शरीरयषटी असलेले पुरुरुष आपलय्रका मसलस द्रकाखवत अनेरक उतप्रकादन्रकारुषांरी
ज्रकादहर्रकात रकरत्रकात. रक्रकाही गरज नसत्रकान्रका द्रिततरक रोशन आपलरुषां वपळद्रकार शरीर

द्रकाखवत एख्रकािदय्रका डडटजांट प्रकावडररी ज्रकादहर्रकात रकरत न्रकारतो तेवह्रका तय्रकाचय्रका तय्रका
शरीर्रकार्रकाही ती ज्रकादहर्रकात लोरकवप्रय होणय्रकारुषांत आणि तय्रकाचय्रका मदहल्रका ग्र्रकाहरक्रकारुषांन्रका
आरकवरुष्थत रकरणय्रकास्रकाठी उपयोग ह्रका होतर असतो. मोट्रकारब्रकाईकस रक्रकास्थ
ववरकणय्रकास्रकाठी आणि आत्रका तर स्रकाबि ववरकणय्रकास्रकाठीही परु
ु रुष मॉडेल उघडे होत
असत्रकात. दरवेळी सवततःररुषां शरीर उघडरुषां द्रकाखवणय्रकारी गरजर असते असरुषां तर

नकरक,र नसतरुषां. दस
ु ररुषां असरुषां रक, पव
प ्जी असरुषां महटलरुषां ज्रकायररुषां रक, सस्य्रकारुषांर्रका जय्रका गोषटीरुषांशी
रक्रकाही सरुषांबरुषांंमध न्रकाही ततरेही तय्रकारुषांर्रका व्रकापर रकेल्रका ज्रकातो. महिजे रक्रकास्थ, ब्रकाईकस, डीओ,

शेववरुषांग कक्रम. य्रकातील पदहलय्रका तीन गोषटीरुषांवर पपव्जी पुरुरुष्रकारुषांरी मकतेद्रकारी होती तशी ती
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आत्रका र्रकादहलेली न्रकाही. शेववरुषांग कक्रमचय्रका ज्रकादहर्रकातीत ब्रकाई रक्रका अस्रका प्रशन रक्रकाही
ववर्रकारतील. पि ती असली तर बिबघडलरुषां रकुठरुषां? आपलय्रका नव-य्रकान,रुषां वप्रयरकर्रकानरुषां

गुळगपळीत द्रकाढी रकरून मसतपैरक, आफटर शेव लोशन रोपडलरुषां तर ते रकोितय्रका
ब्रकायरकोल्रका, प्रेयसील्रका आवडि्रकार न्रकाही? दरवेळी प्रतयेरकर गोषटीरुषांत स्ीवर

अतय्रकार्रकारर होतो असरुषां समजत्रकान्रका आपि ततल्रका रक्रकाय व्रकाटतरुषां हे ववर्रकार्रकात न घेऊन
ततचय्रकावर मोठ्रका अनय्रकाय रकरत नसतो रक्रका?
ज्रकादहर्रकातीरुषांप्रम्रकािेर गर्पट्रकारुषांमध्येही अरुषांग प्रदश्थन रकेलरुषां ज्रकातरुषां आणि तय्रकात स्ी

पुरुरुष दोघेही आघ्रकाडीवर आहेत. सलम्रकान ख्रकान करकरुषांव्रका जॉन अब्रकाहम जेवह्रका शट्थ
रक्रकाढतो तेवह्रका तय्रकारुषांन्रका प्रकाहपन बेभ्रकानपिे करकरुषांर्रकाळि्रका-य्रकारुषांमध्ये तरुि पोरी ज्रकासत
असत्रकात. तय्रकारुषांररुषां टॉपलेस होिरुषां आपि सवीरक्रकारलरुषांय. महिजे परु
ु रुषी सम्रकाज्रकानरुषां

सवीरक्रकारलरुषांय. पि र्रकागंमधरक्रका आपटे करकरुषांव्रका ररर्रका रढढ्रकानरुषां नगन दृषये ददली तर म्रका्

तय्रकारुषांचय्रकावर लगेर आरोप्रकारुषांचय्रका फैरी झ्रकाडलय्रका ज्रकात्रकात. ते हेर लोरक असत्रकात जय्रकारुषांन्रका
सलम्रकानचय्रका नगन शरीर्रकात रक्रकाही व्रकाटत न्रकाही. पि र्रकांमधीरक्रका आपटे टॉपलेस झ्रकाली

तर ती रकररेकटरलेसर आहे अशी तय्रकारुषांरी ख्रका्ीर असते. मग लगेर य्रकारुषांर्रका ंमधम्थ, य्रकारुषांरी
सरुषांसरकृती सरुषांरकट्रकात स्रकापडते, जगबुडी होणय्रकार्रका ंमधोरक्रका तनम्रका्थि होतो आणि तय्रकारुषांतपन

व्रकारणय्रकास्रकाठी र्रकागंमधरक्रकार्रका रकड्रकाडपन ववरोंमध रकेल्रका ज्रकातो. ततल्रका वयकती महिन
प आपि
म्रकान देत न्रकाही, ततर्रका ती वयकती आहे व ततचय्रका जगणय्रकारे तनि्थय घेणय्रकास ती
सवतरुषां् आहे हे आपि म्रकानय रकरत न्रकाही य्रकार्रका आपलय्रकाल्रका ववसर पडतो. अगदी
सोयीसरकरपिे. पि तय्रकारवेळी असशलल समजले ज्रकाि्रकारे गर्पट बघणय्रकात हेर

ववरोंमधरक आणि इतर सव्थ स्रकामील असत्रकात. ततररुषां तय्रकारुषांन्रका तय्रका सस्य्रकारुषांरे नगन देह

प्रकाहणय्रकारुषांत रक्रकाही व्रकाटत न्रकाही रक्रकारि तय्रका तश्रकार असत्रकात अस्रका तय्रकारुषांर्रका ठ्रकाम समज
असतो. इररुषां तय्रकारुषांन्रका आपि रकेवळ लैंगगरक वसतप म्रकानतो हेही तय्रकारुषांचय्रका ध्य्रकान्रकात येत
न्रकाही. तय्रका सस्य्रकारुषांन्रका रक्रकाहीर भ्रकावभ्रकावन्रका नसत्रकात, तय्रकारुषांचय्रकात म्रकािपसरक,र नसते
अस्रका आपल्रका समज असतो रक्रका?
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एरक्रकार गोषटीरुषांब्रकाबत अश्रका ववरोंमध्रकाभ्रकासी भपममरक्रका घेणय्रकाम्रकागे आपलय्रका सव्रकाांरी

ररक
प ,री म्रकानमसरकत्रका रक्रकारिीभत
प आहे. जी आपलय्रकाल्रका स्रकारुषांगते रक, सस्य्रका य्रका वयकती
न्रकाहीत, सस्य्रका य्रका पुरुरुष्रकारुषांपेक्ष्रका ख्रकालचय्रका दज्रका्थचय्रका आहेत, स्ीनरुषां रक्रकायम पुरुरुष्रकारुषांचय्रका
अंमधीनर अस्रकावरुषां, तय्रकारुषांरर ऐरक्रकावरुषां, लैंगगरकत्रका ही व्रकाईट आहे इतय्रकादी इतय्रकादी. य्रका
दवप रुषत म्रकानमसरकतेतपन ब्रकाहेर पड्रकायररुषां असेल तर दोन गोषटी आपलय्रका सव्रकाांन्रका

रकर्रकावय्रका ल्रकागतील, सस्य्रकारुषांन्रका आणि मुखयतवे पुरुरुष्रकारुषांन्रका. पदहली महिजे आपि

वयकती आहोत आणि प्रतयेरक्रकाल्रका एरक वेगळरुषां आणि सवतरुषां् वयकतीमत्व असतरुषां हे
म्रकानय रकरिरुषां आणि तय्रकार्रका आदर रकरिरुषां. दस
ु री महिजे लैंगगरकत्रका ही व्रकाईट गोषट
आहे ही म्रकानमसरकत्रका बदलिरुषां. वयकती महिपन सवततःर्रका आणि इतर्रकारुषांर्रका सवीरक्रकार

रकरिरुषां महिजे तय्रकारुषांचय्रकारकडे स्ी करकरुषांव्रका परु
ु रुष अस्रका मलरुषांगभेद न रकरत्रका बघिरुषां. तय्रकारुषांन्रका

तय्रकारुषांचय्रका आयुषय्रकारे तनि्थय घेणय्रकारे अगंमधरक्रकार आहेत हे म्रकानय रकरिरुषां. ते बरे-व्रकाईट
असतील पि तय्रकास्रकाठी ते जब्रकाबद्रकार असतील इतर्रकारुषांनी तय्रकात मय्रका्थदेपेक्ष्रका ज्रकासत
ढवळ्रकाढवळ न रकरिरुषां. एरकद्रका तुमही हे म्रकानय रकेलरुषां रक, मग तुमही र्रकागंमधरक्रका आपटे

करकरुषांव्रका सलम्रकान ख्रकान य्रकारुषांचय्रकारकडे स्ी आणि पुरुरुष महिपन बघत न्रकाही तर वयकती

महिपन बघत्रका आणि तय्रकारुषांन्रका तय्रकारुषांचय्रका आयुषय्रकारे तनि्थय घेणय्रकारे अगंमधरक्रकार आहेत
हेही म्रकानय रकरत्रका. ते जे रकरत आहेत ते तय्रकारुषांचय्रका इचछेनरुषां रकरत आहेत हेही म्रकानय

रकरत्रका. मग तय्रकारुषांत तय्रकारुषांचय्रका देह्रकाररुषां वसतुरकरि होत आहे असरुषां महिणय्रकार्रका प्रशन येत
न्रकाही. य्रकात अपव्रकाद आहेतर. सजरे जबरदसती असते ततरे. आणि ततरे तय्रकारुषांर्रका
ववरोंमध रकर्रकायल्रकार हव्रका आणि तय्रकास्रकाठी सक्षम यरुषां्ि्रका व रक्रकायदेही य्रका देश्रकारुषांत
आहेतर.
दस
ु री गोषट महिजे लैंगगरकतेसरुषांबरुषांंमधीरी आपलीरुषां मतरुषां बदलिरुषां अतयरुषांत गरजेररुषां

आहे. आपली ही मतरुषां अतयरुषांत बुरसटलेली, अतयरुषांत प्रततग्रकामी आणि रक्रकालववसरुषांगत
आहेत. सवततःररुषां शरीर सरुषांद
ु र असिरुषां य्रकात व्रकाईट रक्रकाय आहे? तसरुषां ते रकरणय्रकास्रकाठी
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प्रयतन रकरिरुषां व्रकाईट न्रकाही, असरुषांर बहुतेरक्रकारुषांररुषां उत्तर येईल. सुरुषांदर शरीर ममळिरुषां ही

तनसग्थदत्त गोषट आहे पि ती दटरकवणय्रकास्रकाठी म्रका् फ्रकार पररशम घ्य्रकावे ल्रकागत्रकात.

मपळ्रकात वपळद्रकार शरीर नसेल तर तसरुषां ते बनवणय्रकास्रकाठी त्रकासनत्रकास वय्रकाय्रकाम रकर्रकाव्रका
ल्रकागतो. ही सोपी गोषटी न्रकाही. मग य्रका शरीर्रकार्रका अमभम्रकान ब्रकाळगत तय्रकाररुषां प्रदश्थन
जर रकोिी रकरत असेल तर तय्रकात इतर्रकारुषांन्रका असपय्रका होणय्रकार्रका प्रशन रकुठे येतो?

तय्रकातही पन
ु ह्रका परु
ु रुष्रकारुषांवर रकटतरक
ु ्रकारी उंमधळिी आणि सस्य्रकारुषांन्रका म्रका् मशवय्रकाश्रकाप अस्रका
दज
ु ्रकाभ्रकाव रक्रका? स्ीचय्रका नगन शरीर्रकात व्रकाईट रक्रकाय आहे? पुरुरुष्रकानरुषां आपली छ्रकाती
द्रकाखवली तर अनय परु
ु रुष्रकारुषांन्रका जस्रका जोम रढतो आणि तय्रकाचय्रकास्रकारखी छ्रकाती

बनवणय्रकारी इचछ्रका तय्रकार होते तय्रकारवेळी सस्य्रकारुषांन्रका आपलय्रकाल्रका अस्रका वपळद्रकार
शरीर्रकार्रका पुरुरुष हव्रका आहे असरुषां व्रकाटलरुषां तर तय्रकात व्रकाईट रक्रकाय आहे? एख्रकािदय्रका स्ीनरुषां

आपले भरद्रकार सतन द्रकाखवले तर तसे सतन आपलय्रकाल्रकाही हवेत असरुषां व्रकाटि्रका-य्रका
जश्रका सस्य्रका असत्रकात तसरुषांर अशी स्ी आपलय्रका सहव्रकास्रकात य्रकावी असरुषां परु
ु रुष्रकारुषांन्रका

व्रकाटलरुषां तर तय्रकारुषांत अनैसगग्थरक रक्रकाय आहे? आपि आपलय्रका मल
प भत
प नैसगग्थरक भ्रकावन्रका
द्रकाबपन ट्रकारकतो आणि रक्रकाहीतरी मपख्थपि्रकाचय्रका रकलपन्रका घेऊन जगतो. य्रका दबलेलय्रका

भ्रकावन्रका जय्रका आंमधी तनखळ सुरुषांदर नैसगग्थरक असत्रकात तय्रका द्रकाबलय्रका गेलय्रकामुळे ववरकृत
होत्रकात, आपलय्रका दमन्रकास्रकाठी मग तय्रका रकोि्रकार्रकाही बळी घ्य्रकायल्रका म्रकागेपुढे पह्रकात

न्रकाही. हे ट्रकाळ्रकायररुषां असेल तर य्रका भ्रकावन्रकारुषांर्रका आदर रकर्रकायल्रका हव्रका. लैंगगरकत्रका व्रकाईट ह्रका

गैरसमज मन्रकातपन तनपटपन रक्रकाढ्रकायल्रका हव्रका. शरीर मुकत असेल तर मनदेखील मुकत
होईल. शरीर बरुषांंमधन्रकात असेल तर मनदेखील ववरकृतीचय्रका रक्रकार्रकाग्रकार्रकात रक्रकायमररुषां सडत
र्रकादहल. जर आपलय्रकाल्रका स्रकामथय्थव्रकान वयसकतरुषांर्रका रकत्थत्ृ वव्रकान सम्रकाज बनव्रकायर्रका
असेल तर हे ट्रकाळ्रकायल्रकार हवरुषां.

***
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7. स्ष देहरहाचष शशोकरहांततकरहा – ाविेशयरहावयाविसरहाय
स्ष देहरहाचष शशोकरहांततकरहा यरहा आपल्यरहा चचरतषल आजचरहा भरहाग ाविेशयरहा
वयाविसरहायरहाबरहाबतषत आहे. ाविेशयरहा वयाविसरहाय हरहा जगरहातषल प्ररहाचषन वयाविसरहायरहांपैकच एक
वयाविसरहाय आहे जयरहात कधषच मंदी नसते. यरहा वयाविसरहायरहाबरहाबत लशोकरहांच्यरहा धरहारआरहा
आणआ समरहाजरहात ाविेशयरहांनरहा असआरहारं सररहान यरहावाविषयष आपआ बशोलतयरहात. ाविेशयरहा

वयाविसरहाय कशोआष आपल्यरहा इच्चेनं करत नरहाही असं म्ह्लं जरहातं. बरहाईचष फसाविआतक

करून ततलरहा यरहा वयाविसरहायरहात ढेकललं जरहातं आणआ मग आधष अतनच्चेनं आणआ नंतर
सावियषनं म्हआरहा कच तनरूपरहाय म्हआतन तष यरहा वयाविसरहायरहात ररहाहते. करहाही जआष उघडपआे
हरहा वयाविसरहाय करतरहात तर करहाही जआष चरप्यरहा पदधतषनं. पैसरहा रमळाविआे हरहा उददेशही
अनेकचंनरहा यरहात जरहायलरहा भरहाग परहाडतशो. तयरहांनरहा तयरहांच्यरहा घरच्यरहांसरहाठ हरहा पैसरहा

कमाविरहायचरहा असतशो आणआ तररहाकधिरत सभय नशोक-यरहा रमळआं तयरहांनरहा जेवहरहा शकय
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हशोत नरहाही तेवहरहा शेावि्चरहा उपरहाय म्हआतन बरहायरहा यरहा वयाविसरहायरहात येतरहात. फसाविआतक

असशो, तनरुपरहाय असशो, यरहा बरहायरहा हरहा वयाविसरहाय करतरहात हे सतय आहे. प्रतयेक शहररहांत

गरहााविरहांत तयरहांच्यरहा खरहास जरहागरहा असतरहात जयरहाचष मरहाटहतष बहरतेक सावि्लिंच पररुषरहांनरहा असते
आणआ नसली तरी बरहाकचचे उतसरहाही लशोक तष करून देतरहात. यरहा साविरहा्लिंकडे आपआ एक
अ्ळ अशष शशोकरहांततकरहा ककंाविरहा परहाप म्हआतन परहाहत शकतशो. मष तयरहालरहा वयाविसरहाय

म्हआन
त परहाहतशो. मरहाझं हे वाविधरहान अनेकरहांनरहा धककरहादरहायक ाविरहा्त शकेल पआ तयरहाचष
करहारआं मष परढेे देआरहारच आहे. तशोच आपल्यरहा चचरचरहा वाविषय आहे.
तुमह्रकाल्रका जर र्रकारुषांगले बदल रकर्रकायरे असतील तर पदहली गोषट महिजे जग्रकात रक्रकाही
व्रकाईट गोषटी आहेत य्रकार्रका सवीरक्रकार रकरिरुषां आणि दस
ु री गोषट महिजे तुमही जग

बदलप शरकत न्रकाही हे म्रकानय रकरिरुषां. तम
ु ही फ्रकारतर तम
ु ह्रकाल्रका सवततःल्रका आणि झ्रकालरुषांर
तर मग आसप्रकासचय्रका रक्रकाही लोरक्रकारुषांन्रका बदलप शरकत्रका. रक्रकाही प्रम्रकाि्रकात पररससरतीही

बदलप शरकत्रका. पि पपि्थपिे रकंमधीर न्रकाही. अश्रका जय्रका रक्रकाही अटळ पररससरती आहेत
तय्रकापैरक, वेशय्रका वयवस्रकाय एरक आहे. तो म्रकािस्रकारुषांचय्रका सरू
ु व्रकातीप्रकासन
प होत्रका, आजही
आहे आणि य्रकापुढेही र्रकाहील जोवर म्रकािसरुषां आहेत. हे जगर नषट झ्रकालरुषां तर करकरुषांव्रका
स्ीपुरुरुष दोघ्रकारुषांरीही लैंगगरक व्रकासन्रकार सरुषांपली तरर ह्रका वयवस्रकाय सरुषांपुषट्रकात येईल
अनयर्रका न्रकाही. एरकद्रका हे म्रकानय रकेलरुषां रक, मग आपि य्रका गोषटीरकडे वय्रकावह्रकारीरक

दृषटीनरुषां प्रकाहप शरकतो. इररुषां स्रकाम्रकासजरक व म्रकानवी दृषटीरकोन नरुषांतर येतो. रक्रकारि ह्रका

शेवटी वयवस्रकाय आहे. आपि हे म्रकानय रकर्रकायल्रकार हवरुषां रक, य्रकात पैश्रकारुषांरी उल्रकाढ्रकाल

होते, य्रकावर अनेरक्रकारुषांरी पोटरुषां अवलरुषांबपन आहेत. य्रकावर ववरोंमध्रकार्रका सवर येईलर रक, ह्रका
रक्रकाही इतरक्रकाही मोठ्रका वयवस्रकाय न्रकाही रक, जो बरुषांद रकेल्रका तर फ्रकार नुरकस्रकान होईल.

तय्रकारुषांन्रका अनय् रक्रकामरुषां देत्रका येतील. तय्रकारुषांररुषां पन
प व्थसन रकरत्रका येईल. नकरक, रकरत्रका येईल.
पि मग ववर्रकार रकर्रका रक, हे आजवर रक्रका घडलरुषां न्रकाही. तय्रकाररुषां रक्रकारि आपलय्रका
स्रकाम्रकासजरक ंमध्रकारि्रकारुषांमध्ये आणि म्रकािस्रकारुषांचय्रका मपलभपत गरज्रकारुषांपैरक, एरक असलेलय्रका
मैरुन य्रका गरजेत दडलरुषां आहे.
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मैरुन ही स्ीपुरुरुष्रकारुषांरी नैसगग्थरक गरज आहे. पि आपलय्रका सम्रकाज्रकात लैंगगरक

भ्रकावन्रकारुषांरकडे मोरकळेपि्रकानरुषां प्रकाहिरुषां आपि रकंमधीर बरुषांद रकेलरुषांय. रकंमधीरक्रकाळी य्रका देश्रकारुषांत

मुकत लैंगगरक वयवसर्रका होती, सस्य्रकारुषांन्रका आपलय्रका लैंगगरक गरज्रकारुषांरी पपत्जी रकरणय्रकावर
बरुषांंमधने नवहती. परु
ु रुष्रकारुषांन्रकाही आपलय्रका इचछ्रका बोलन
प द्रकाखवत्रका येत असत. लैंगगरकत्रका ही
हीन तनवरुषिदंमध गोषट नवहती. तय्रकाववरुषयी ववपपल स्रकादहतय उपलबंमध होतरुषां. रक्रकाळ्रकाचय्रका
ओघ्रकारुषांत लैंगगरकत्रका ही लजजेरी ब्रकाब म्रकानली ज्रकाऊ ल्रकागली आणि ततचय्रकावर

स्रकाम्रकासजरक बरुषांंमधनरुषां ट्रकारकणय्रकात येऊ ल्रकागली. पररि्रकामी लैंगगरक भ्रकावन्रकारुषांररुषां दमन होऊ
ल्रकागलरुषां, तय्रकारुषांचय्रका शमन्रकारे उप्रकाय मग शोंमधणय्रकात येऊ ल्रकागले. तय्रकापैरक, एरक होत्रका
बळजबरीर्रका उप्रकाय आणि दस
ु र्रका होत्रका र्रकाजीखश
ु ीर्रका वयवह्रकार. पैसे िदय्रका आणि

उपभोग घ्य्रका. वेशय्रका वयवस्रकाय रकस्रका जनम्रकाल्रका आल्रका, तय्रकात स्रकाम्रकासजरक हीनत्रका करकती
आहे य्रकारी रर्रका्थ आत्रका रकरणय्रकारुषांत अर्थ न्रकाही. ते स्रकाररुषां रकरून झ्रकालरुषां आहे. ह्रका वयवस्रकाय
नषट होि्रकार न्रकाही हे तनसशरत रक्रकारि आपली स्रकाम्रकासजरक पररससरती ही मक
ु त
लैंगगरकतेल्रका ब्रकांमधरक आहे. ती न्रका पुरुरुष्रकारुषांचय्रका लैंगगरक गरजेर्रका ववर्रकार रकरते न्रका

सस्य्रकारुषांचय्रका. सस्य्रकारुषांरी जी उप्रकासम्रकार होते तय्रकारी रकलपन्रकाही रकरत्रका येत न्रकाही.

पुरुरुष्रकारुषांन्रका तनद्रकान रक्रकाही म्रकाग्थ तरी उपलबंमध आहेत. उिदय्रका जर वेशय्रका वयवस्रकायही बरुषांद

झ्रकाले तर जो अन्रकार्रकार म्रकाजेल तो भय्रकानरक असेल. हे ट्रकाळ्रकायररुषां असेल तर दोन म्रकाग्थ
आहेत. पदहल्रका आपलय्रका सम्रकाज्रकारी व लोरक्रकारुषांरी लैंगगरकतेववरुषयीरी म्रकानमसरकत्रका व

ंमध्रकारि्रका बदलिे. ते अर्रका्थत सहजस्रकाध्य न्रकाही. तनद्रकान सध्य्रका तरी ते होईल असरुषां व्रकाटत
न्रकाही. य्रकार्रका अर्थ आपि तसे प्रयतन रकरिरुषां सोड्रकावेत असरुषां रक्रकाही न्रकाही. पि ते

रकरत्रकान्रकार दस
ु र्रका जो म्रकाग्थ आहे आणि जो अगंमधरक वयवह्रकारी आहे तय्रकारकडे आपि
लक्ष िदय्रकायल्रका हवरुषां. तो आहे वेशय्रका वयवस्रकाय्रकाल्रका रक्रकायदेशीर म्रकानयत्रका देणय्रकार्रका.

वेशय्रका वयवस्रकाय रक्रकायदेशीर रकरून वेशय्रकारुषांरी सध्य्रकारी जी पररससरती आहे तय्रकात
अगंमधरक सुंमध्रकारि्रका रकरिरुषां य्रकाववरुषयी सध्य्रका आपलय्रका इरे बरेर लोरक, सरुषांसर्रका रक्रकाम
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रकरत आहेत. य्रका वयवस्रकाय्रकाल्रका रक्रकायदेशीर म्रकानयत्रका ममळ्रकावी महिपन रकोलरक्रकातय्रकारी
सोन्रकाग्रकाछी ही वेशय्रका वस्रकाहत जी आमशय्रका खरुषांड्रकातील सव्रकाांत मोठी वेशय्रका वस्रकाहत

आहे, रक्रकाही वरुष्रकाांप्रकासपन य्रकास्रकाठी प्रयतन रकरत आहे. तय्रकारुषांरे मुिददे ववर्रकार रकरणय्रकास्रकारखे
आहेत. पदहल्रका आणि मुखय मुिदद्रका महिजे ह्रका फकत वयवस्रकाय आहे. ग्र्रकाहरक पैसे

देत्रकात तय्रकाबदलय्रकात तय्रकारुषांन्रका रक्रकाही रक्रकाळ्रकास्रकाठी आमररुषां शरीर आमही देतो. तय्रकानरुषांतर
तय्रकारुषांर्रका आमर्रका सरुषांबरुषांंमध सरुषांपतो. ग्र्रकाहरक्रकाल्रका पन
ु ह्रका गरज भ्रकासली तर तो पन
ु ह्रका येतो पैस्रका
देतो व तय्रकाल्रका हव्रका तो शरीर न्रकाव्रकार्रका म्रकाल तनवडतो. आमह्रकाल्रका य्रकात रक्रकाही गैर व्रकाटत
न्रकाही. ग्र्रकाहरक्रकारुषांन्रका गैर व्रकाटत न्रकाही. मग रक्रकायिदय्रकाल्रका य्रकात रक्रकाय अडरि आहे? आमरी
य्रकात भ्रकावतनरक न्रकाही तर वय्रकावह्रकारीरक गरुषांत
ु विरक
प असते. आमचय्रका शरीर्रकार्रका व्रकापर

रकरून आमही पैसे रकम्रकावले तर तय्रकात व्रकाईट रक्रकाय?खेळ्रकाडप तय्रकारुषांचय्रका शरीर्रकार्रका व्रकापर
रकरीत न्रकाही रक्रका? अमभनेत,े मॉडेलस तय्रकारुषांचय्रका शरीर्रकार्रका व्रकापर रकरत न्रकाही रक्रका? ही

फकत तय्रकाचय्रका पढ
ु री एरक प्रकायरी आहे जी दोघ्रकारुषांचय्रकाही सरुषांमतीने होते. य्रका वयवस्रकाय्रकात
प्रतयेरकजि न्रकाइल्रकाज्रकानरुषांर येतो असरुषां रक्रका व्रकाटतरुषां रकोि्रकाल्रका? ती ब्रकाई ततचय्रका इचछेनरुषांही
येऊ शरकते. ततल्रका इतर रक्रकाही रक्रकाम रकरत्रका येत नसेल आणि ततल्रका जर सवततःर्रका व
आपलय्रका लोरक्रकारुषांर्रका स्रकारुषांभ्रकाळ रकरणय्रकास्रकाठी पैस्रका रकमव्रकायर्रका असेल तर ततने ह्रका

वयवस्रकाय तनवडल्रका तर तय्रकात रपरक रक्रकाय?सररक्रकारनरुषां उिदय्रका ह्रका वयवस्रकाय बरुषांद रकेल्रका तर
ते आमररुषां पन
ु व्थसन रकसरुषां रकरि्रकार? सम्रकाज आमर्रका सवीरक्रकार रकरि्रकार रक्रका? आणि
आमह्रकाल्रका जर ह्रकार वयवस्रकाय रकर्रकायर्रका असेल तर तय्रकात तुमरी आडरक्रकाठी रक्रका?

आमही सज्रकान आहोत आणि आमह्रकाल्रका घटनेनरुषां हवरुषां ते रक्रकाम रकरणय्रकार्रका अगंमधरक्रकार
ददल्रका आहे तर रक्रकायद्रका आमह्रकाल्रका रक्रका अडवतो? य्रका प्रशन्रकारुषांरी उत्तररुषां सव्रकाांनीर
शोंमधणय्रकारी गरज आहे. ती शोंमधली ज्रकात आहेत.
वेशय्रका वयवस्रकाय्रकाल्रका रक्रकायदेशीर रकरिरुषां य्रकार्रका अर्थ तय्रकाल्रका वयवस्रकाय्रकारे तनयम ल्रकाविरुषां
अस्रका होतो. ततरे मग रक्रकाम रकरि्रका-य्रका रकम्थर्रका-य्रकारुषांन्रका तय्रकारुषांरे रक्रकायदेशीर अगंमधरक्रकारही
ममळतील. तय्रकारुषांचय्रकावरचय्रका अतय्रकार्रकार्रकारुषांववरोंमध्रकात तय्रकारुषांन्रका नय्रकाय्रकालय्रकारुषांत द्रकाद म्रकागत्रका
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येईल, तय्रकारुषांन्रका अनय सुववंमध्रका ममळतील. हे रकद्रकागरत व्रकार्रकायल्रका एख्रकािदय्रकाल्रका भीरुषि
व्रकाटप शरकेल पि जर्रका ववर्रकार रकर्रका रक, आपलय्रका द्रकारुषांभीरकतेमुळे य्रकारुषांररुषां सजतरकरुषां नुरकस्रकान

होतरुषांय तय्रकापेक्ष्रका करकतीतरी ज्रकासत फ्रकायद्रका तय्रकारुषांन्रका रक्रकायिदय्रकाररुषां सरुषांरक्षि देणय्रकानरुषां होईल.
तेवह्रका मग अलपवयीन मुलीरुषांन्रका य्रका वयवस्रकाय्रकात आित्रका येि्रकार न्रकाही. वेशय्रकारुषांचय्रका
आरोगय्रकारी रक्रकाळजी घेत्रका येईल. तय्रकारुषांन्रका वयवससरत पग्रकार देत्रका येईल. करकती रक्रकाळ
रक्रकाम रकर्रकावरुषां य्रकारुषांरे तनयम येतील. तय्रकारुषांन्रका अनय्रकाय्रकाववरोंमध्रकात पोमलस्रकारुषांत तक्र्रकार रकरत्रका
येईल. ग्र्रकाहरक्रकारुषांन्रका रक्रकाही तनयम ब्रकारुषांंमधपन देत्रका येईल जय्रकाररुषां तय्रकारुषांन्रका प्रकालन रकर्रकावरुषां ल्रकागेल.
रकेवळ पैस्रका देत आहेत आणि तय्रका वेशय्रका आहेत महिजे तय्रका म्रकािसरुषां न्रकाहीत य्रका

भ्रकावनेतपन तय्रकारुषांचय्रकावर जे अतय्रकार्रकार रकेले ज्रकात्रकात तय्रकाल्रका आळ्रका बसेल. एरक स्ी

महिपन ततचय्रका सनम्रकान्रकाररुषां रक्षि होईल. ततल्रका ततचय्रका भ्रकावन्रका व अगंमधरक्रकार य्रकारुषांरी
ज्रकागरुरकत्रका येईल. वेशयेवर बल्रकातरक्रकार रकस्रका रक्रकाय होऊ शरकतो असले घि
ृ ्रकासपद
आणि म्रकािपसरक,हीन प्रशन ववर्रकारि्रका-य्रकारुषांन्रका आळ्रका बसेल. वेशय्रकारुषांचय्रका मुल्रकारुषांन्रका

मशरकणय्रकारी सरुषांंमधी ममळेल. तय्रकारुषांचय्रका मुल्रकारुषांन्रका सम्रकाज्रकात व्रकावरत्रका येईल. तय्रकारुषांचय्रका
मल
ु ीरुषांन्रका अगंमधरक र्रकारुषांगलरुषां जीवन जगणय्रकार्रका पय्रका्थय ममळेल.

दस
ु र्रका भ्रकाग आहे तय्रकारुषांन्रका स्रकाम्रकासजरक व म्रकानवीय सनम्रकान देणय्रकार्रका. तुमही जर तनखळ
म्रकािपसरक, म्रकानत्रका अस्रका जर तुमर्रका समज असेल, सस्य्रकारुषांर्रका तुमही सनम्रकान रकरत्रका

असरुषां जर तम
ु ह्रकाल्रका व्रकाटत असेल तर तम
ु ही य्रका वेशय्रकारुषांन्रका म्रकािस
प महिन
प म्रकान िदय्रकाल,

अनय सस्य्रकारुषांन्रका देत्रका तस्रकार सनम्रकान तय्रकारुषांन्रकाही िदय्रकाल. ही तुमरी रकसोटी आहे. वेशय्रका
वयवस्रकाय रकरत्रकात महिपन तय्रका सव्थरक्रकाळ उपलबंमध असत्रकात असरुषां न्रकाही हे समजन
प

घ्य्रकायल्रका हवरुषां. तय्रकारुषांचय्रकात एरक प्रेयसी दडलेली असते, तय्रकारुषांन्रकाही लगन रकर्रकायररुषां असतरुषां,
तय्रकारुषांन्रकाही आई वह्रकायररुषां असतरुषां आणि तय्रकारुषांचय्रका य्रका भ्रकावन्रका इतर स्रकाम्रकानय जगिरुषां

जगि्रका-य्रका सस्य्रकारुषांपेक्ष्रका वेगळय्रका करकरुषांव्रका रकमी महत्व्रकाचय्रका नसत्रकात. पररससरतीमुळे

तय्रकारुषांचय्रकात आपलय्रकाल्रका न सोसि्रकार्रका सवभ्रकाव तय्रकार झ्रकाल्रका असेल पि तय्रकारुषांचय्रका आत
एरक म्रकािपस दडलेल्रका आहे य्रकार्रका ववसर पडत्रका रक्रकाम्रका नये. आपि आंमधी य्रका गोषटी
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म्रकानय रकरूय्रकात आणि मग शकय झ्रकालरुषांर तर तय्रकारुषांरी पुढरी वपढी य्रकात येि्रकार न्रकाही
य्रकास्रकाठी प्रयतन रकरूय्रकात.

***
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8. एकल मरहातरहा
आपल्यरहा अावितषभावितष आपआ अनेक अशष कर्रंबं परहाहतशो कच सजरे मल
र रहांचरहा सरहांभरहाळ
तयरहांचष आईच करते. ाविडषलरहांचं तनधन झरहालेलं असतं ककंाविरहा तयरहांनष घ्सफशो्

घेतलेलरहा असतशो ककंाविरहा पळतन गेलेले असतरहात. ब-यरहाच टठकरहाआष नाविररहा असन
त ही

तयरहाचरहा बरहायकशोलरहा ावि मरलरहांनरहा उपयशोग नसतशो. तशो वयसनष असतशो, गरनहेगरहार असतशो,
बेरशोजगरहार असतशो ककंाविरहा आजरहारी असतशो आणआ तयरहाचं घररहात कधषच लक्ष नसतं.
अशरहा सावि्लिंच टठकरहाआष घररहातली बरहाईच घर सरहांभरहाळत असते. आपआ यरहांनरहा एकल
मरहातरहा म्हआत शकतशो. पआ मष जयरहा एकल मरहातरहांवाविषयष इरं बशोलआरहार आहे तयरहा

यरहांच्यरहापेक्षरहा ाविेगळयरहा आहेत. यरहा तयरहा सस्यरहा आहेत जयरहांनष लगन केलेलं नरहाही पआ

मरल दतक घेतलं तरी आहे ककंाविरहा कशोआरहाकडतन तरी साविततलरहा करावितन घेतलं आहे. तयरहा
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मरलरहाचरहा वपतरहा कशोआ आहे हे तयरहांनष जरहाटहर केलेलं नरहाही. अगदी जरहाआषाविपतावियाक तयरहांनष
हरहा तनआयाय घेतलरहा आहे. आपआ यरहा एकल मरहातरहांवाविषयष बशोलआरहार आहशोत.
आपलय्रका प्र्रकारीन इततह्रकास्रकारुषांत य्रकारे द्रकाखले आहेतर. सतयरक्रकाम ज्रकाब्रकाली हे तय्रकारुषांतील
एरक प्रमसिदंमध उद्रकाहरि. सतयरक्रकाम तय्रकाचय्रका आईचय्रका जब्रकाल्रकाचय्रका न्रकाव्रकावरूनर
ओळखल्रका ज्रकातो. तय्रकाचय्रका वडील्रकारुषांरी तय्रकाल्रका म्रकादहती नवहती. तय्रकानरुषां तय्रकारी तम्रका
ब्रकाळगली न्रकाही रक, तेवह्रकाचय्रका सम्रकाज्रकानरुषांही तय्रकार्रका अससवरक्रकार रकेल्रका न्रकाही. पपव्जी अशी
प्रर्रका होती रक, स्ी रजसवल्रका झ्रकाली महिजे ती वय्रकात आली रक, ऋतस
प ््रकाव्रकाचय्रका य्रका
रक्रकाळ्रकात ती रकोि्रकाही आवडीचय्रका पुरुरुष्रकाल्रका सरुषांभोगद्रकान म्रकागप शरक्रकायरी. ततर्रका

ऋतस
प ््रकाव व्रकाय्रका ज्रकाऊ नये ही तय्रकाम्रकागरी भमप मरक्रका होती. अर्रका्थत लोरकसरुषांखय्रका व्रकाढ्रकावी
ह्रका हेतपही तय्रकाम्रकागे असेल हे उघडर आहे. ती प्रर्रका नरुषांतरचय्रका रक्रकाळ्रकात बरुषांद पडली. पि
आईचय्रका न्रकाव्रकावरून मुल्रकारुषांरी ओळख होिरुषां बरुषांद झ्रकालरुषां न्रकाही. मह्रकाभ्रकारत्रकात रकरुषांत
ु ीनरुषां
सरुषांभोगद्रकान म्रकागन
प प्
ु ममळवले ते रकी सौंतेय महिन
प ओळखले गेल.े पि तय्रकारुषांन्रका
सम्रकाजम्रकानयत्रका ममळणय्रकास्रकाठी प्रकारुषांडव महिपन ओळख िदय्रकावी ल्रकागली. एरकल

म्रकात्रकारुषांरी फरफट तय्रकानरुषांतरचय्रका रक्रकाळ्रकात झप्रकाटय्रकानरुषां होत गेली. ती प्रर्रकार बरुषांद पडली.
बिबन ब्रकाप्रकाररुषां पोर स्रकारुषांभ्रकाळणय्रकार्रका अगंमधरक्रकारही ततल्रका र्रकादहल्रका न्रकाही. शकयतो इतर्रकारुषांचय्रका
आशय्रकानरुषांर ततल्रका आपली मुलरुषां स्रकारुषांभ्रकाळ्रकावी ल्रकागली. मग ज्रकािीवपपव्थरक लगन न
रकरत्रकार म्रकातत्ृ व्रकाररुषां सुख घेणय्रकास्रकाठी एरकतर दत्तरक मुल घेिरुषां करकरुषांव्रका तय्रकाहीपेक्ष्रका

रकोि्रकारकडपन तरी गभ्थंमध्रकारि्रका रकरून घेत तय्रका मुल्रकाल्रका जनम देऊन तय्रकार्रका स्रकारुषांभ्रकाळ

रकरिरुषां ही अततशय ंमध्रकाडस्रकारी गोषट आहे. रक्रकारि आपलय्रका सम्रकाज्रकाचय्रका व लोरक्रकारुषांचय्रका
म्रकानमसरकतेत य्रका गोषटी न बसि्रका-य्रका आहेत. तय्रका ंमधम्थववरोंमधी सम्रकाजसरुषांसरकृती

ववरोंमधी म्रकानलय्रका ज्रकात्रकात. नीन्रका गुपत्रका य्रकारुषांनी सवहव रररड्थसन य्रकारुषांचय्रकारकडपन म्रकातत्ृ व्रकाररुषां
सख
ु ममळवलरुषां आणि आपलय्रका मल
ु ील्रका एरकटय्रकानरुषांर मोठरुषां रकेलरुषां. सरुष
ु म्रका सेन य्रकारुषांनीही
मुलगी दत्तरक घेतली, तय्रकारुषांनी लगन न्रकाही रकेलरुषां.
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मुल्रकास्रकाठी लगन रकरणय्रकारी गरज न्रकाही ह्रका य्रकातल्रका पदहल्रका मुिदद्रका. एख्रकािदय्रका स्ील्रका,
जी सक्षम आहे, तीनरुषां जर अस्रका तनि्थय घेतल्रका रक, मल्रका लगन्रकाचय्रका भ्रकानगडीत

पड्रकायररुषां न्रकाही पि मल्रका मुल हवरुषांय आणि तय्रकार्रका स्रकारुषांभ्रकाळ रकरणय्रकास मी सक्षम आहे
तर य्रकात सम्रकाज्रकानरुषां ववरोंमध रकरणय्रकास्रकारखरुषां रक्रकाय आहे? य्रकात तत्वततः रपरक,ररुषां रक्रकाहीर
न्रकाही. पि सम्रकाज आणि सव्थ स्रकांमध्रकारि लोरक य्रकारुषांचय्रका परनी म्रका् ही गोषट पडि्रकार
न्रकाही. रक्रकायद्रकादेखील अश्रका एरकल म्रकात्रकारुषांचय्रका ब्रकाजन
प रुषां उभ्रका र्रकाहत न्रकाही. तो अगदीर
ववरोंमध्रकात ज्रकातो असरुषांही न्रकाही. पि आपलय्रका इरे वडील्रकारुषांचय्रका न्रकाव्रकामशव्रकाय रकोितीही
रक्रकागदप्रुषां बनली ज्रकात न्रकाहीत ततरे य्रका एरकल म्रकात्रकारुषांचय्रका मुल्रकारुषांन्रका ््रकास होि्रकार हे

तनसशरत. आत्त्रका रकुठे आपि आईचय्रका न्रकाव्रकाल्रका महत्व देतोय पि फकत ततचय्रका
न्रकाव्रकावरूनर मुल्रकारुषांन्रका द्रकाखले सहजपिे ममळ्रकायल्रका अजन
प बर्रकार रक्रकाळ ज्रकाव्रका ल्रकागेल .
य्रका म्रकाध्यम्रकातन
प आपि तय्रकास्रकाठी आव्रकाहन रकरूय्रका .

रक्रकायद्रका एरकवेळ बदलेलही पि सम्रकाज्रकारी म्रकानमसरकत्रका बदलिरुषां ही खपप रकठीि
गोषट असते. तय्रकास्रकाठी आपलय्रकाल्रकार पढ
ु ्रकारक्रकार घ्य्रकाव्रका ल्रकागेल. एरक स्ी ही एरक

वयकती आंमधी असते. ती जर आपलय्रका प्रकाय्रकावर समर्थपिे उभी असेल, म्रकानमसरक व
श्रकारररररकदृषटय्रका सवततःर्रका व आपलय्रका मुल्रकारुषांर्रका स्रकारुषांभ्रकाळ रकरणय्रकास समर्थ असेल तर

ततनरुषां आपलय्रकाल्रका मपल रकसरुषां हवरुषांय व रकोितय्रका पररससरतीत हवरुषां य्रकार्रका तनि्थय घेणय्रकास
ती सवतरुषां् आहे. इररुषां श्रकारररीरकदृषटय्रका समर्थ असिे य्रकार्रका अर्थ अपरुषांग वयकती तश्रका
नसत्रकात अस्रका न्रकाही. अरुषांंमध, वयरुषांग असलेलय्रका वयकतीही आपलय्रका मुल्रकारुषांर्रका उत्तमपिे
स्रकारुषांभ्रकाळ रकरू शरकत्रकात. श्रकारररीरक असमर्थत्रका महिजे जे सवततःर्रकाही स्रकारुषांभ्रकाळ

रकरणय्रकास पि
प ्थपिे असमर्थ आहेत असे लोरक. वयसनी लोरक्रकारुषांर्रकाही य्रकात सम्रकावेश
होतो. म्रकातत्ृ व्रकारी आस जर रकोि्रका स्ील्रका ल्रकागली असेल तर तो ततर्रका मपलभपत

अगंमधरक्रकार आहे जय्रकारी पपत्थत्रका ती ततल्रका हवय्रका तय्रका पिदंमधतीनरुषां रकरणय्रकास सवतरुषां् आहे.

तय्रकास्रकाठी लगन रकर्रकायल्रका हवरुषां ही अट ररक
प ,री आहे. करकरुषांव्रका ततररुषां लगनही झ्रकालेलरुषां न्रकाही
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आणि ती म्रकात्रकाही होऊ शरकत न्रकाही य्रकार्रका अर्थ ती मुल स्रकारुषांभ्रकाळणय्रकास असमर्थ आहे
अस्रका घेिे ह्रकाही ततचय्रकावर अनय्रकायर आहे.

हे झ्रकालरुषां ततचय्रका म्रकातत्ृ व्रकाचय्रका अगंमधरक्रकार्रकारुषांववरुषयी. पि एरकद्रका ती अशी एरकल म्रकात्रका
झ्रकालय्रकावर सम्रकाज्रकार्रका ततचय्रकारकडे बघणय्रकार्रका जो दृषटीरकोन असतो तय्रकाचय्रकातही
बदल होिरुषां गरजेररुषां आहे. ववशेरुषततः पुरुरुष्रकारुषांचय्रका दृषटीरकोन्रकात. एरकटी ब्रकाई आहे,

ततचय्रकासोबत रकोिी पुरूरुष न्रकाही य्रकार्रका अर्थ ती उपलबंमध आहे अस्रका होत न्रकाही. य्रकार्रका
अर्थ आपलरुषां मुल व्रकाढवणय्रकास्रकाठी ततल्रका पुरुरुष्रकारी गरज आहे अस्रका होत न्रकाही.
ववशेरुषततः य्रका मदतीचय्रका न्रकाव्रकाख्रकाली अनेरक परु
ु रुष्रकारुषांन्रका आपले छुपे हेतप पि
प ्थ रकर्रकायरी
सरुषांंमधी ममळप शरकते अस्रकाही समज होतो. मशव्रकाय हेही रक, तीनरुषां आपली मदत घ्य्रकावी

इतर परु
ु रुष्रकारी घेऊ नये करकरुषांव्रका ततनरुषां आपलय्रकाल्रका न्रकारक्रकारलरुषां तर ततनरुषां अनय परु
ु रुष्रकारुषांन्रकाही
न्रकारक्रकार्रकायल्रकार हवरुषां, ततल्रका अनय परु
ु रुष्रकारुषांसोबत व्रकागणय्रकाबोलणय्रकार्रका अगंमधरक्रकार न्रकाही

अस्रकाही य्रकार्रका अर्थ होत न्रकाही. ततनरुषां रकोि्रकाल्रका जवळ रकर्रकायररुषां रक, न्रकाही, य्रकार्रका तनि्थय
घेणय्रकार्रका अगंमधरक्रकार फकत ततल्रकार आहे. ततनरुषां लगन रकरून ममळि्रकार्रका आपल्रका

हकरक्रकार्रका पुरुरुष न्रकारक्रकारल्रका महिपन आपलय्रका पुरुरुष मम््रकारुषांन्रकाही न्रकारक्रकार्रकायररुषां अस्रका य्रकार्रका
अर्थ होत न्रकाही. करकरुषांव्रका ततनरुषां पुरुरुष न्रकारक्रकारल्रका न्रका मग आत्रका आमही ततल्रका रकोितीही
मदत रकरि्रकार न्रकाही अस्रका पवव््रका जर ततचय्रका स्रकातनध्य्रकातले अनय पुरुरुष घेत

असतील तर तेही रपरक,ररुषां ठरेल. य्रका सव्थ गोषटी आंमधी परिरुषां आणि नरुषांतर तय्रकानुस्रकार
व्रकागिरुषां ही आजचय्रका रक्रकाळ्रकातील पुरुरुष्रकारुषांस्रकाठीही रोडी अवघड गोषट आहे य्रकात शरुषांरक्रका

न्रकाही. पि सध्य्रकाररुषां व्रकात्रकावरि लक्ष्रकारुषांत घेत्रका आपि अशी आश्रका नकरक, रकरू शरकतो
रक, अश्रका ववर्रकार्रकारुषांरे पुरुरुष एरकदमर दमप म्थळ न्रकाहीत.
आणि हे रकेवळ एरकल म्रकात्रकारुषांब्रकाबतर न्रकाही तर एरकल वपतय्रकारुषांब्रकाबतही ल्रकागप पडतरुषां.

सममलरुषांगी म्रकात्रका वपतय्रकारुषांब्रकाबतही ल्रकागप पडतरुषां. रक्रकारि आपलय्रकाल्रका मुल हवरुषां असिरुषां ही
एरक तनखळ नैसगग्थरक भ्रकावन्रका आहे जय्रकात रक्रकाहीर गैर न्रकाही. रक्रकाही अपव्रकाद
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असतीलही पि तो तय्रकारुषांर्रका तनि्थय आहे तय्रकामुळे तय्रकार्रकाही आदर रकर्रकायल्रकार हव्रका.
पि एरवही मल्रका जर मुल हवरुषां असेल तर तय्रकास्रकाठी लगनर रकर्रकावरुषां ल्रकागेल करकरुषांव्रका
मभननमलरुषांगी वयकतीसोबतर मल्रका मुल होऊ देणय्रकार्रका अगंमधरक्रकार ममळेल असरुषां

समजिरुषां हे आपलय्रका वयकतीसव्रकातरुषांतय्रकार्रका सरुषांरकोर रकरणय्रकास्रकारखरुषां आहे. य्रकामळ
ु े लगन

सरुषांसर्रका व रकटटुरुषांबिबरक सरुषांसर्रका उध्वसत होईल अस्रका आक्षेप अनेरक लोरक घेतील. ह्रका ंमधोरक्रका
असल्रका तरी अश्रका गोषटी य्रका नेहमीरी अपव्रकाद महिपन सम्रकाज्रकात असतील. तय्रकारुषांररुषां
तनयम्रकात रुप्रकारुषांतर होि्रकार न्रकाही. दस
ु ररुषां असरुषां रक, अशी एरकल रकुटुरुषांबरुषां पपि्थपिे एरकटी
असत्रकात असरुषां नसतरुषां. तय्रकारुषांचय्रका आसप्रकास तय्रकारुषांचय्रका न्रकातय्रकातले मैबि्तले प्रेम्रकातले लोरक

हे व्रकावरतर असत्रकात. आज आत्त्रकार एरकदम टोरक्रकार्रका ववर्रकार रकरणय्रकारी आवशयरकत्रका
य्रकात आहे असरुषां न्रकाही. तस्रका प्रसरुषांग उिदभवल्रकार तर तय्रकावर तेवह्रका रक्रकाहीतरी उप्रकाय

तनसशरत आपलय्रकाल्रका रक्रकाढत्रका येईल पि भववषय्रकात होि्रका-य्रका एख्रकािदय्रका जवळप्रकास

अशकय गोषटीर्रका ववर्रकार रकरून आत्त्रका रक्रकाही लोरक्रकारुषांनी घेतलेलय्रका तनि्थय्रकार्रका अन्रकादर
रकरिरुषां, तय्रकारुषांन्रका परव्रकानगी न्रकारक्रकारिरुषां अनय्रकायरक्रकाररक ठरेल. आपि आश्रका रकरूय्रकात रक,
य्रका वय्रकासपीठ्रकावरून य्रका ववरुषय्रकाल्रका व अश्रका सव्थ एरकल म्रकात्रका, वपतय्रकारुषांन्रका रक्रकायमर
आपल्रका प्रकाठीरुषांब्रका असेल.

***
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9. मरहारसक परहाळष – सस्यरहांचरहा बळष
‘लवह कफकशन’नरहााविरहाच्यरहा कशोरिरयन धिच्प्रहांत एक प्रसंग आहे. तयरहातली नरहातयकरहा

करहाही करहारआरहानं नरहायकरहााविर धिचडते आणआ तशो तररहाकधिरत समजत
त दरहार पररुषरहाप्रमरहाआे,
ततचष मरहारसक परहाळष चरहालत आहे तयरहामळ
र े ही धिचडचषड हशोत आहे असं ततलरहा

समजरहाावितशो. तयरहााविर तष भडकतन उतर देते कच, “तरम्हरहा पररुषरहांनरहा करहाय ाविरहा्तं आमचरहा
मे द त आमच्यरहा अंडरहाशयरहात असतशो? आमच्यरहा धिचडण्यरहामरहागे दस
र रं करहाही करहारआच

नसतं करहा?”तशो साविततलरहा समजत
त दरहार समजआरहाररहा नरहायक यरहा प्रशनरहानं तनरुतर हशोतशो.
आपल्यरहातषल जाविळपरहास सावि्लिंच तररहाकधिरत स्षाविरहादी ावि समजत
त दरहार पररुषरहांनरहाही

नेमकं असंच ाविरहा्त असतं. सस्यरहांनरहा समजन
त घेण्यरहासरहाठ करहाही पररुष आतरहा परढेे
सरसरहाावित आहेत ही चरहांगलीच गशोष् आहे पआ तयरहाचाविेळष तयरहांच्यरहा तसेच अनय
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अजरहानष अहंकरहारी मनरहांतषल यरहा ावि अनय करहाही रमथ्स दरत हशोआंही तततकंच गरजेचं
आहे. केाविळ तयरहांच्यरहाच मनरहातषल नरहाही तर सस्यरहांच्यरहा मनरहातषलही. तयरहावाविषयष
आपआ यरहा लेखरहांत आपआ चचरहाया करआरहार आहशोत.

जगभर्रकात सव्थ्र म्रकामसरक प्रकाळी ह्रका जय्रकाववरुषयी बोलप नये अस्रका ववरुषय म्रकानल्रका

ज्रकातो. म्रकामसरक प्रकाळीमुळे सस्य्रका अपवव् होत्रकात, महिपन सस्य्रका प्रकापी असत्रकात,

तय्रकारुषांन्रका तय्रका रक्रकाळ्रकात सगळय्रकारुषांप्रकासपन दरप ठेव्रकावरुषां, य्रका सरुषांदभ्रका्थतलय्रका अनेरक गोषटी सवांर
ंमधम्रकाांत सवांर देश्रकारुषांत फ्रकार प्र्रकारीन रक्रकाळ्रकाप्रकासपन प्ररलीत आहेत. म्रकामसरक प्रकाळीचय्रका
सरुषांदभ्रका्थत दहरुषांद प सरुषांसरकृतीत जी दरुषांतरकर्रका येते ततर्रका सरुषांबरुषांंमध आहे इरुषांद्र्रकानरुषां रकेलेलय्रका

व्
ृ ्रकासुर्रकाचय्रका वंमध्रकाशी. व्
ृ ्रकासपर ह्रका ब्रकाह्मि असलय्रकाने इरुषांद्र्रकाल्रका बह्महतयेररुषां प्रकाप ल्रकागलरुषां.
तय्रकारुषांतन
प व्रकारणय्रकास्रकाठी तय्रकानरुषां ते प्रकाप अनेरक्रकारुषांन्रका व्रकाटपन ददलरुषां. तय्रकास्रकाठी तय्रकानरुषां रकोि्रकाल्रका
रक्रकाय ल्रकालपर ददली तय्रकारी रकलपन न्रकाही पि य्रका व्रकाटेरक-य्रकारुषांमध्ये स्ीर्रकाही सम्रकावेश
होत्रका. पररि्रकामी ततल्रका म्रकामसरक प्रकाळी सुरू झ्रकाली. हे प्रकाप असलय्रकानरुषां ती स्ीही प्रकापी
ठरली आणि नरुषांतरचय्रका रक्रकाळ्रकात ततचय्रकावर शेरकडो बरुषांंमधनरुषां घ्रकालणय्रकात येऊन ततररुषां

वयवससरतपिे खचरीरकरि रकरणय्रकात आलरुषां. वंमध रकेल्रका इरुषांद्र्रकानरुषां, जीव गेल्रका व्
ृ ्रकासुर्रकार्रका
आणि तय्रकाप्रकायी सस्य्रका म्रका् हज्रकारो वरुष्रकाांप्रकासन
प अवहेलन्रका झेलत जगत आहेत. बररुषां
ह्रका इरुषांद्र खपप मोठ्रका पुणय्रकातम्रका होत्रका

असरुषांही नवहतरुषां. इतर्रकारुषांचय्रका आवडलेलय्रका ब्रकायरक्रकारुषांवर बल्रकातरक्रकार रकरिरुषां ह्रका तय्रकार्रका छरुषांद.
तय्रकाप्रकायी तय्रकानरुषां अनेरक्रकारुषांरे श्रकाप घेतले. पि दरवेळी उतःश्रकापही ममळवले रक्रकारि तो

पुरुरुष. गटतम ऋरुषीरी पतनी अदहलय्रका दहचय्रकावरही तय्रकानरुषां बल्रकातरक्रकार रकेल्रका तो गटतम
ऋरुषीररुषां रुप घेऊन. तय्रकात अदहलयेरी रक्रकाही एरक ररक
ु नसत्रकान्रका आणि ती सरुषांशय्रकानरुषां
ववरोंमध रकरत असत्रकान्रकाही इरुषांद्र्रकानरुषां ततचय्रकावर बल्रकातरक्रकार रकेल्रकार. तय्रकारी मशक्ष्रका म्रका्

अदहलयेल्रकाही ममळ्रकाली आणि ततल्रका एरक्रकारुषांत्रकात मशल्रकावत जगिरुषां जग्रकावरुषां ल्रकागलरुषां. ततर्रका

उिदंमध्रकार पन
ु ह्रका एरक्रका परु
ु रुष्रकारकडपनर झ्रकाल्रका. अदहलयेल्रका पन
ु ह्रका रकंमधी पव
प ्जीरी प्रततषठ्रका म्रका्
ममळ्रकाली न्रकाही. पुरुरुष सस्य्रकारुषांवर रकसे अनय्रकाय रकरत्रकात तय्रकाररुषां हे एरक बोलरकरुषां उद्रकाहरि.
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म्रकामसरक प्रकाळीचय्रका सरुषांदभ्रका्थतही य्रकार ममररक्रकामुळे नरुषांतरचय्रका रक्रकाळ्रकात पुरुरुष्रकारुषांनी रक्रकायमर
सस्य्रकारुषांन्रका आपलय्रका वर्थसव्रकाख्रकाली ठेवलरुषां. तय्रकास्रकाठी तय्रकारुषांनी नवनवीन रक्रकारिरुषां शोंमधन
प
रक्रकाढली आणि सस्य्रकारुषांचय्रका मन्रकावर पकरक, बिबरुषांबवली. नरुषांतरचय्रका रक्रकाळ्रकात पुरुरुष्रकारुषांनीही

रकोितीही गरकरकतस्रका करकरुषांव्रका ख-य्रका खोटय्रकारी शह्रकातनश्रका न रकरत्रका तय्रका पररुषांपर्रका र्रकालप
ठेवलय्रका. तय्रकार्रका अमभम्रकान ब्रकाळगल्रका. तय्रकास्रकाठी सस्य्रकारुषांर्रका बळी ददल्रका. एरक्रका तनववळ
नैसगग्थरक घटनेस्रकाठी, म्रकामसरक प्रकाळीस्रकाठी.

म्रकामसरक प्रकाळीचय्रका सरुषांदभ्रका्थतील य्रका ममथस जगभर एरकस्रकारखय्रकार आहेत. म्रकामसरक
प्रकाळीत स्ी अपवव् होते, तय्रकामुळे ततनरुषां पुज्रका रकरू नये, मरुषांददर्रकात ज्रकाऊ नये,

निदय्रकातल्रकाव्रकारुषांमध्ये आरुषांघोळ रकरू नये, सवयरुषांप्रकारक रकरू नये, जेवि्रकाल्रका सपश्थ रकरू नये,
ततररुषां आसप्रकासही असप नये रक्रकारि तय्रकामुळे अनन ववरुष्रकारी बनतरुषां, ततनरुषां एरक्रकारुषांतव्रकास
रकर्रकाव्रका, इतय्रकादी इतय्रकादी. य्रका ंमध्रकामम्थरक समजत
प ीरुषांचय्रका सोबतील्रकार स्रकाम्रकासजरक

समजत
प ीही आहेत. म्रकामसरक प्रकाळीत रकेस ंमधव
ु प नयेत, गरम प्रकाणय्रकानरुषां आरुषांघोळ रकरू

नये, म्रकामसरक प्रकाळीतील रकत अशिद
ु ंमध असतरुषां, ततनरुषां आरुषांबट रक्रकाही ख्रकाऊ नये तय्रकामुळे
म्रकामसरक प्रकाळी बिबघडते इतय्रकादी. य्रका रकत्रकामुळे दषु ट आतमे आरकृषट होत्रकात, य्रका

रकत्रकार्रका उपयोग रकरून सस्य्रका परु
ु रुष्रकारुषांन्रका वश रकरत्रकात अश्रकाही समजत
प ी अगदी
आजही रक्रकायम आहेत.

पि तय्रका ख-य्रका आहेत रक्रका य्रकार्रका ववर्रकार म्रका् रकंमधी रकेल्रका गेल्रका न्रकाही. आत्रका तो रकेल्रका
ज्रकात असल्रका तरी एरकपिर आपले मरुषांदबुिदंमधी पुरुरुष आणि म्रकामसरक प्रकाळीप्रकायी भोग्रकावी
ल्रकागि्रकारी लजज्रका य्रकारुषांमळ
ु े खरलेलय्रका सस्य्रका य्रका दोघ्रकारुषांन्रकाही आपलय्रका य्रका समजत
प ी
बदलिरुषां अजन
प ही रकठीिर ज्रकात आहे. पुरुरुष्रकारुषांपेक्ष्रका सस्य्रकारुषांचय्रकार मन्रकात म्रकामसरक

प्रकाळीववरुषयीचय्रका इतकय्रका ररक
ु ,चय्रका रकलपन्रका असत्रकात आणि तय्रकावरील समजत
प ीरुषांवर
तय्रकारुषांर्रका इतरक्रका ग्रकाढ ववशव्रकास असतो रक, तय्रकार ही पररुषांपर्रका आपलय्रका मुलीरुषांचय्रका

ब्रकाबतीतही तशीर र्रकालप ठेवत्रकात. य्रकातील सव्रकाांत ठ्रकाम समजत
प असते म्रकामसरक
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प्रकाळीमुळे स्ी अपवव् होते ही. ववज्रकान असरुषां स्रकारुषांगतरुषां रक, स्ी वय्रकात आली रक, दर
मदहनय्रकाल्रका ततचय्रका अरुषांड्रकाशय्रकात एरक प्रजननक्षम स्ीअरुषांडरुषां ववरकसीत होत असतरुषां.
सरुषांभ्रकावय गभ्रका्थचय्रका रक्षि्रकास्रकाठी तय्रकाचय्रकाभोवती गभ्रका्थशय असतरही तय्रकार होतरुषां.

पढ
ु चय्रका मदहन्रकाभर्रकारुषांत जर तय्रकाररुषां फलन झ्रकालरुषां न्रकाही तर ते अरुषांडरुषां नषट होतरुषां आणि

तय्रकासोबतर गभ्रका्थशय असतरही. ही स्रकारी म्रकामसरक प्रकाळीचय्रका र्रकार ददवस्रकारुषांत रकत्रकाव्रकाटे
व्रकाहपन ज्रकात्रकात. तय्रकाचय्रका ज्रकागी पन
ु ह्रका नवरुषां गभ्रका्थशय़ असतर तय्रकार होऊ ल्रकागतरुषां. जर
मपळ्रकात शरीर्रकातील ही तर्रकारकगरत अशिद
ु ंमधी ब्रकाहेर पडत असेल तर शरीर शिद
ु ंमधर
होि्रकार ते अशिद
ु ंमध रकसरुषां र्रकाहि्रकार ह्रका पदहल्रका प्रशन आहे. तय्रकामळ
ु े स्ी य्रका रक्रकाळ्रकारुषांत
अपवव् होते ही समजत
प र रपरक,री आहे. हे रकत शिद
ु ंमधर असतरुषां. फकत तय्रकात

गभ्रका्थशय्रकाररुषां असतरही ममळ्रकालेलरुषां असलय्रकानरुषां तय्रकार्रका ररुषांग रक्रकाळपट ददसतो. दस
ु ररुषां
रक्रकारि असरुषां रक, य्रका रक्रकाळ्रकात मदहल्रका मल
ु ी आतयरुषांततरक लजजेप्रकायी आरुषांघोळही रकरत
न्रकाही करकरुषांव्रका तय्रकारुषांन्रका ती रकरूही ददली ज्रकात न्रकाही. तय्रकामुळे आपलय्रका जननन दद्रय्रकारुषांरी

सवचछत्रका रकरिरुषां तय्रकारुषांन्रका शकय नसतरुषां. तय्रकामळ
ु े य्रका रकत्रकाल्रका एरवहीचय्रका घ्रकाम्रकार्रका व
मप््रकार्रका व्रकास ल्रकागपन तसेर जरुषांतपसरुषांसग्थ होऊन दग
प ांंमधी सुटणय्रकारी शकयत्रका व्रकाढते.

सस्य्रका एरवहीही आपलय्रका जननन दद्रय्रकारुषांचय्रका सवचछतेब्रकाबत सरुषांरकोर रकरत असत्रकात.
पि तय्रकारे पररि्रकाम तय्रकारुषांन्रका हे असे भोग्रकावे ल्रकागत्रकात. म्रकामसरक स््रकाव्रकाचय्रका

अशिद
ु ंमधीम्रकागररुषां खररुषां रक्रकारि हे आहे आणि तय्रकार्रका फ्रकायद्रका उठवत पुरुरुष्रकारुषांनी य्रका

सस्य्रकारुषांन्रका रक्रकायमर अपवव् महिन
प घोवरुषत रकरून ट्रकारकलरुषां. म्रकामसरक प्रकाळीत मरुषांददर्रकात

ज्रकाऊ नये, पुज्रका रकरू नये, एरक्रकारुषांतव्रकास्रकात र्रकाह्रकावरुषां, रकोि्रकाल्रका करकरुषांव्रका रकश्रकाल्रकाही सपश्थ रकरु
नये असरुषां महिि्रकारे लोरक, जय्रकात स्ीपुरुरुष दोघेही असत्रकात, य्रकास्रकाठी य्रका अशिद
ु ंमधीररुषां

रक्रकारि देत्रकात. पि ददवसभर्रकात आपि सरुषांड्रकासल्रका गेलेलो असतो, लघवील्रका तर येत्रका
रुषां रलरुषां ज्रकात असतरुषां य्रका
ज्रकात्रका ज्रकातो, अरुषांग्रकातपन स्रकारख्रका घ्रकाम व्रकाहत असतो, न्रकारक मशरक

देखील श्रकारररीरक अशिद
ु ंमधीर आहेत सजतरक, रक, म्रकामसरक प्रकाळीतील रकतस््रकाव आणि
तसरुषां जर असेल तर सस्य्रकारुषांन्रकार म्रकामसरक प्रकाळीत वेगळी व्रकागिपरक रक्रका ददली ज्रकाते

य्रकार्रका ववर्रकार आत्रका आपि सव्रकाांरी रकर्रकायरी गरज आहे. मख
ु य महिजे ववय्थसखलन
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रकरि्रका-य्रका पुरुरुष्रकारुषांन्रका सस्य्रकार तेवढय्रका अशिद
ु ंमध अपवव् असत्रकात असरुषां महि्रकायर्रका
अगंमधरक्रकारर रक्रकाय आहे?

म्रकामसरक प्रकाळीर्रका मुिदद्रका इतरक्रका रक्रका महत्व्रकार्रका आहे अस्रका रक्रकाहीरुषांन्रका प्रशन पडप शरकेल.

तय्रकाररुषां उत्तर शोंमध्रकायल्रका गेलरुषां तर भय्रकानरक पररसरीती लक्ष्रकारुषांत येते. म्रकामसरक प्रकाळीशी
सरुषांबरुषांंमधीत समजत
ु ी, तय्रकाववरुषयीरी लजज्रका, मुल्रकारुषांरकडपन नरकळत होि्रकारी अवहेलन्रका,

य्रकामुळे वय्रकात येि्रका-य्रका जवळप्रकास २५ टकरके मुली श्रकाळ्रका सोडपन देत्रकात. रक्रकाम्रकाचय्रका

दठरक्रकािी वेगळी व परु ेशी र्रकारुषांगली सवचछत्रकागह
ृ रुषां नसिरुषां, सरतनटरी नरपकरकनस उपलबंमध
नसिरुषां, य्रकामुळे रक्रकामरकरी सस्य्रकारुषांन्रका व मशरकि्रका-य्रका मुलीरुषांन्रका प्रररुषांड गैरसोयीरुषांन्रका स्रकामोररुषां

ज्रकावरुषां ल्रकागतरुषां. म्रकामसरक प्रकाळी दरमय्रकान सवचछत्रका रकशी र्रकाख्रकावी य्रकाररुषां अपपररुषां ज्रकान तसेर
पैश्रकारुषांअभ्रकावी तबबल ७० टककय्रकारुषांहपन ज्रकासत मल
ु ी-मदहल्रका जन
ु य्रका रकपड्य्रकारुषांर्रका व्रकापर
रकरत्रकात. जे पुनह्रका पुनह्रका व्रकापरले ज्रकात्रकात. रक्रकाही हे रकत शोरुषलरुषां ज्रकावरुषां महिपन र्रकाख,

वत्थम्रकानप््रकारुषांरे रक्रकागद, व्रकाळरक, प्रकानरुषां इतय्रकाददरुषांर्रका उपयोग रकरत्रकात. मशव्रकाय य्रका रक्रकाळ्रकात
आरुषांघोळही रकेली ज्रकात न्रकाही. पररि्रकामी जरुषांतप सरुषांसग्रका्थर्रका ंमधोरक्रकाही व्रकाढतो. तसेर

रकत्रकाल्रका घ्रकाि व्रकासही येतो जय्रकामुळे पुनह्रका तय्रकारुषांचय्रका समजत
प ी बळरकट होत्रकात. य्रकामुळे
जसे श्रकारररररक आरोगय्रकारे प्रशन तनम्रका्थि होत्रकात तसेर म्रकानमसरक ति्रकाव जो व्रकाढतो
तो पुढे व्रकाढतर र्रकाहतो. य्रका पररसरीतीमुळे करकती मुली अरक्रकालीर आपलय्रका प्रगती
रकरणय्रकाव्रकारपन मुरकलय्रका ज्रकात असतील य्रकार्रका ववर्रकार रकरणय्रकारी आत्रका गरज आहे.
रक्रकारि ही आपली अंमध्जी लोरकसरुषांखय्रका आहे. तय्रकारुषांचय्रकावरर पढ
ु री वपढी जनम्रकाल्रका

घ्रकाल्रकायरी जब्रकाबद्रकारी असते. ततर जर अशी अरक्रकाली खचरी होत असेल तर तय्रकारुषांतपन

सुप्रज्रका तनम्रका्थि होणय्रकारी शकयत्रका रकमीर असते. जय्रकात पुरुरुष्रकारुषांर्रकाही सम्रकावेश असतो.
तय्रकामुळे आपलय्रका सव्रकार्रका्थस्रकाठी रक्रका होईन्रका हे मरुषांदबुिदंमधी पुरुरुष आपलय्रका ंमध्रकारि्रका
बदलतील अशी आश्रका आहे.
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ही पररससरती बदल्रकायरी असेल तर मोठ्य्रका प्रम्रकाि्रकावर सव्रकाांनीर प्रयतन रकरणय्रकारी
गरज आहे. तय्रकारी सरू
ु व्रकात घर्रकातन
प वह्रकायल्रका हवी. आईनरुषां मख
प ्थपि्रकाचय्रका समजत
प ीरुषांरे

द्रकाखले देणय्रकापेक्ष्रका रक्रकाय आहे ते सपषटपिे आपलय्रका मुलीरुषांन्रका स्रकारुषांग्रकायल्रका हवरुषां. ब्रकाप्रकानरुषांही
य्रकारी जब्रकाबद्रकारी उरल्रकायल्रका हवी. मुखय महिजे घर्रकातील मुल्रकारुषांन्रकाही य्रकारी म्रकादहती
िदय्रकायल्रका हवी. य्रकात रकोितीही ल्रकाज ब्रकाळगणय्रकारी गरज न्रकाही. य्रका लजजेप्रकायी य्रका
मल
ु ीरुषांन्रका पढ
ु े जे रक्रकाही भोग्रकावरुषां ल्रकागतरुषां तय्रकापढ
ु े ही ल्रकाज रक्रकाहीर न्रकाही. श्रकाळ्रकारुषांमंमधन
प ही
य्रकारी म्रकादहती ददली ज्रकायल्रका हवी. रकेवळ मुलीरुषांन्रकार न्रकाही तर मुल्रकारुषांन्रकाही. आणि तीही
सपषटपिे. उग्रकार मोघम भ्रकारुषेत, फ्रकालतप उद्रकाहरिरुषां देत, लैंगगरक अवयव्रकारुषांरी रेट न्रकावरुषां

घेणय्रकाररुषां ट्रकाळत बोलणय्रकानरुषां फ्रकायद्रका रकमी आणि नरक
ु स्रकानर ज्रकासत होणय्रकारी शकयत्रका
असते. ह्रका ब्रकाषरकळपि्रका आत्रका तरी सरुषांप्रकाव्रका. र्रकारुषांगली व पुरेश्रका प्रम्रकाि्रकात सवतरुषां्

सवचछत्रकागह
ु ीरुषांर्रका सस्य्रकारुषांर्रका मल
प भत
प अगंमधरक्रकार म्रकािणय्रकात य्रकाव्रका.
ृ रुषां ममळिरुषां ह्रका मल
मुल्रकारुषांन्रका पुरुरुष्रकारुषांन्रकाही म्रकामसरक प्रकाळीरी म्रकादहती देऊन तय्रकारुषांचय्रकाशी सनम्रकान्रकानरुषां

व्रकागणय्रकारी मशरकवि देणय्रकारी गरज आहे. य्रका ववरुषय्रकावर सजतकय्रका मोरकळेपि्रकानरुषां
मुल्रकामुलीरुषांमध्ये रर्रका्थ होईल तततरक्रका तय्रकातील सरुषांरकोर गळपन पडेल. तय्रका म्रकागचय्रका

गरललर समजत
प ी, बिबनबुड्रकाचय्रका ंमध्रकामम्थरक पररुषांपर्रका आणि अश्रकास्ीय अपसमज्रकारुषांन्रका
आळ्रका बसेल. म्रकामसरक प्रकाळीमळ
ु े सस्य्रकारुषांन्रका गरडरीड होते, तय्रकारुषांन्रका योगय तनि्थय घेत्रका
येत न्रकाही, तय्रकारुषांन्रका ््रकास होतो अशी भपकरकड रक्रकारिरुषां देत तय्रकारुषांन्रका रक्रकाही दठरक्रकािी रक्रकामरुषां

रकरणय्रकास मन्रकाई रकेली ज्रकाते. ह्रका मपख्थपि्रका सरुषांपुषट्रकात येणय्रकास्रकाठी आपि स्रकारेर रक्रकाम
रकरूय्रकात.

***
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10. बलरहातकरहाररहाचष मरहानरसकतरहा
आपल्यरहा समरहाजरहात जयरहा गशोष्ींवाविषयष उघडपआे बशोललं जरहात नरहाही तयरहातषल एक
वाविषय म्हआजे बलरहातकरहार. यरहा लेख मरहारलकेतली परढेचे करहाही लेख आपआ यरहा

वाविषयरहााविरच बशोलआरहार आहशोत. तेही अगदी रे् उघडपआे. करहारआ यरहात सजतकच

लपाविरहाचपाविष असेल, करजबतज असेल, संकशोच असेल तततकं आपलंच नरकसरहान
हशोआरहार आहे. ते हशोऊ नये यरहासरहाठ हरहा प्रयतन. जगरहात जयरहा ाविरहाई् गशोष्ी घडत

असतरहात तयरहा आपल्यरहा ककंाविरहा आपल्यरहा कर्रंबरहाबत कधषच घडआरहार नरहाही असरहा एक
ठरहाम गैरसमज आपल्यरहाममधये असतशो. यरहालरहा आशरहााविरहादी ावित
ृ षही म्हआतरहा येआरहार

नरहाही. करहारआ यरहाततन आपआ परिरससरतषपरहासतन ाविरहासताविरहापरहासतन पळ करहाढेतशोय असरहा
अरया तनघतशो. यरहा अाविरहांतचत ाविरहासताविरहाचरहा सरहामनरहा कररहायचरहा असेल तर तयरहाच्यरहाशष रे्
रभडआंच सशोतयसकर ठरतं. असं म्हआतरहात, कच चरहांगल्यरहाचष अपेक्षरहा कररहााविष पआ
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तयरहारी ाविरहाई्रहाचषच ठेाविरहााविष ावि तयरहासरहाठ साविततलरहाही तयरहार ठेाविरहााविं. आपल्यरहााविर

बलरहातकरहार हशोआरहार नरहाही, आपल्यरहा कर्रंबरहातषल सदसयरहााविर बलरहातकरहार हशोआरहार नरहाही

अशष आशरहा आपआ नककचच कररहााविष पआ तसं झरहालंच तर करहाय कररहायचं यरहाचरहा ककंाविरहा
ते हशोआं ्रहाळरहायचं असेल तर करहाय कररहााविं यरहाचरहाही वाविचरहार आपआ कररहायलरहाच हाविरहा.
करहारआ टदाविस अततशय ाविरहाई् आले आहेत.

बल्रकातरक्रकार महिजे बळ्रकार्रका व्रकापर रकरून रकेलेले रकोितेही श्रकारररीरक अरव्रका म्रकानमसरक
रकृतय. पि य्रका शबद्रकाल्रका आत्रका फकत लैंगगरक अतय्रकार्रकार्रकार्रकार अर्थ ममळ्रकाल्रका आहे.

आपिही तय्रकार सरुषांदभ्रका्थतन
प य्रकार्रका ववर्रकार रकरि्रकार आहोत. बल्रकातरक्रकार्रकासरुषांबरुषांंमधीचय्रका रक्रकाही
गोषटी आपि आंमधी लक्ष्रकात ठेव्रकायल्रका हवय्रकात. य्रका ववरुषय्रकारुषांवर आपि आपलय्रका

घर्रकातील लोरक्रकारुषांशी मम््रकारुषांशी मोरकळेपि्रकानरुषां बोल्रकायल्रका हवरुषां. बल्रकातरक्रकार रकेवळ श्रकारीरररक
नसत्रकात तर म्रकानमसरकही असत्रकात. अनोळखी म्रकािस्रकारुषांपेक्ष्रका ओळखीरे लोरक,
ब्रकाहेरचय्रका लोरक्रकारुषांपेक्ष्रका घर्रकातले, शेज्रकारप्रकाज्रकाररे लोरक बल्रकातरक्रकार रकरणय्रकात पुढे

असत्रकात. बल्रकातरक्रकार रकरत्रकान्रका अतय्रकार्रकारीत वयकतीररुषां वय ह्रका महत्व्रकार्रका मुिदद्रका आत्रका
र्रकादहल्रका न्रकाही. तय्रकाररुषां ददसिरुषां ह्रकाही मिद
ु द्रका य्रकात नसतो. ब-य्रकारद्रका लैंगगरक भरक
प ेपेक्ष्रका

जरब बसवणय्रकास्रकाठीही बल्रकातरक्रकार रकेले ज्रकात्रकात. बल्रकातरक्रकार्रकारी सजतरक, प्ररकरिरुषां उघड
होत्रकात तय्रकाचय्रका दसपट रकंमधीर उघड होत न्रकाहीत. रकपडे हे बल्रकातरक्रकार्रकाररुषां रक्रकारि
नसतरुषां. बल्रकातरक्रकार हे सस्य्रकारुषांवर, परु
ु रुष्रकारुषांवरही होत्रकात, लह्रकान मल
ु ी आणि लह्रकान

मुल्रकारुषांवरही होत्रकात. तरुि्रकारुषांवर होत्रकात आणि मह्रकात्रका-य्रकारुषांवरही होत्रकात. घर्रकारी अबप ज्रकाऊ
नये महिपन बरीर प्ररकरिरुषां दडपली ज्रकात्रकात. सम्रकाज अजन
प ही य्रकाब्रकाबतीत
असरुषांवेदनशील आहे.

आत्रका वरील सव्थ गोषटीरुषांर्रका ववर्रकार रकरत्रका आपलय्रकाल्रका रक्रकाय रकरत्रका येईल य्रकार्रका ववर्रकार
आंमधी रकरूय्रकात. आंमधी महटलरुषां तसरुषां आपलय्रकाब्रकाबतीत हे घडि्रकार न्रकाही ह्रका समज
मन्रकातपन रक्रकाढपन ट्रकारक्रका आणि हे घडप शरकतरुषां य्रका म्रकानमसरकतेतपन य्रकार्रका स्रकामन्रका
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रकरणय्रकास्रकाठी सवततःल्रका तय्रकार रकर्रका. घर्रकातील लह्रकान मुल्रकारुषांन्रका य्रकारी ज्रकािीव रकरून
िदय्रका, तय्रकारुषांन्रका म्रकादहती िदय्रका. तय्रकारुषांन्रका ब-य्रका-व्रकाईट सपश्रकाांरी, नजर्रकारुषांरी म्रकादहती िदय्रका.

अखरुषांड स्रकावंमध र्रकाह्रका, तुमरी एरक रपरक तुमह्रकाल्रका मह्रकाग्रकात पडप शरकते. लोरक्रकारुषांवर ववशव्रकास
ठेवणय्रकाआंमधी तय्रकारुषांन्रका प्रकारखन
प घ्य्रका आणि तय्रकारुषांनतरही तय्रकारुषांचय्रकावर पि
प ्थ ववशव्रकास

रकंमधीर ठेवप नरक्रका. असले प्ररक्रकार घडि्रकार न्रकाहीत य्रकास्रकाठी रक्रकायम रक्रकाळजी घ्य्रका. तुमरे
मम् रकसे आहेत मैबि्िी रकश्रका आहेत रक्रकाय्रका्थलयीन सहरक्रकारी रकसे आहेत तम
ु चय्रका
सरुषांपरक्रका्थत येि्रकारे अनय रकोितेही लोरक रकसे आहेत य्रकारी म्रकादहती घ्य्रका. अरक्रकारि
ंमध्रकाडस रकरू नरक्रका. नश्रका रकरून रकंमधी सवततःवरररुषां तनयरुषां्ि गमवप नरक्रका. रकोिी

तुमचय्रकाशी जर रुरक,ररुषां व्रकागत असेल तुमरी इचछ्रका नसत्रकान्रका तुमचय्रकाशी असह्य
अशी श्रकारररीरक जवळीरक स्रकांमधणय्रकार्रका प्रयतन रकरत असेल तर तय्रकाल्रका वेळीर
अटरक्रकाव रकर्रका. समोरचय्रकाल्रका रकोितय्रकाही ब्रकाबतीत रकोितय्रकाही प्ररक्रकारे प्रतयक्ष

अप्रतयक्ष प्रोतस्रकाहन देऊ नरक्रका. तम
ु ररुषां मटन तम
ु ररुषां रक्रकाहीर न रकरिरुषां य्रकार्रका अर्थ तम
ु री
य्रका सरुषांबरुषांंमध्रकारुषांन्रका सरुषांमती आहे अस्रकार घेतल्रका ज्रकात असतो. ते रकंमधीही होऊ देऊ नरक्रका.

आपलय्रका घरचय्रकारुषांप्रकासपन मम््रकारुषांप्रकासपन अश्रका गोषटी लपवपन ठेवप नरक्रका. य्रकात तुमरी रपरक
न्रकाही तय्रकामळ
ु े सवततःल्रका दोरुष देऊ नरक्रका करकरुषांव्रका ल्रकाजही ब्रकाळगप नरक्रका. उघडपिे ववरोंमध
रकर्रका.

बल्रकातरक्रकार रक्रका होत्रकात, पुरुरुष असे रक्रका व्रकागत्रकात य्रकाल्रका अनेरक रक्रकारिरुषां आहेत. तय्रकाल्रका
अनेरकद्रका परु
ु रुषही जब्रकाबद्रकार नसत्रकात. तय्रकारुषांर्रकाही दोरुष नसतो. पि य्रकानरुषां व्रकासतव

बदलत न्रकाही. आणि व्रकासतव हे आहे रक, पुरुरुष सस्य्रकारुषांवर बल्रकातरक्रकार रकरत आले
आहेत, रकरत आहेत आणि य्रकापुढेही रकरतर र्रकाहतील. रकेवळ रकठोर मशक्ष्रका देऊन ह्रका

प्रशन सट
ु ि्रकार न्रकाही. ह्रका प्रशन रक्रकायमर असि्रकार आहे. आपलय्रकाल्रका य्रकाररुषां उत्तर बदल्रकावरुषां
ल्रकागि्रकार आहे. बल्रकातरक्रकार्रकारकडे बघणय्रकार्रका आपल्रका दृषटीरकोन आपलय्रकाल्रका बदल्रकाव्रका

ल्रकागि्रकार आहे. आपली म्रकानमसरकत्रका बदल्रकावी ल्रकागि्रकार आहे. स्ीररुषां र्रकाररतय ततचय्रका

योनीत असतरुषां ही मख
प ्थपि्रकारी समजत
प बदल्रकावी ल्रकागि्रकार आहे. ततचय्रकावर बल्रकातरक्रकार
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होिरुषां ह्रका ततर्रकार दोरुष आहे, तय्रकामुळे ततरी आणि घर्रकारीही अबप म्रकातीस ममळते ही
ंमध्रकारि्रका बदल्रकावी ल्रकागि्रकार आहे. स्ीवर बल्रकातरक्रकार झ्रकाल्रका महिजे ती भ्रषट झ्रकाली,
ततररुषां आयुषय ंमधपळीस ममळ्रकालरुषां ह्रका गैरसमज बदल्रकाव्रका ल्रकागि्रकार आहे. बल्रकातरक्रकारीत

स्ील्रका रकमी लेखिरुषां, ततरी ल्रकाज ब्रकाळगिरुषां, ततर्रका अपम्रकान रकरिरुषां, ततल्रका दोरुषी म्रकाििरुषां
हे बदल्रकावरुषां ल्रकागि्रकार आहे. स्ीचय्रका र्रकाररतय्रकाशी तनगडीत आपली हीन स्रकाम्रकासजरक

म्रकानमसरकत्रका बदल्रकावी ल्रकागि्रकार आहे. बल्रकातरक्रकार होिरुषां महिजे आभ्रकाळ रकोसळिरुषां,

स्ील्रका रक्रकायमर्रका रकलरुषांरक ल्रकागिरुषां असरुषां म्रकानिरुषां बदल्रकावरुषां ल्रकागि्रकार आहे. हे बदल जेवह्रका

घडपन येतील तेवह्रका आपि अगंमधरक पररि्रकामरक्रकाररकपिे य्रका अतय्रकार्रकार्रकार ववरोंमध रकरू
शरकतो.

सम्रकाज ह्रका सवततःहपन रकंमधीर बदलत नसतो. बदलत्रकात ती म्रकािसरुषां. तीही वैयसकतरक
प्रकातळीवर. बल्रकातरक्रकार्रकाचय्रका ब्रकाबतीत तर वयकतीचय्रका व सम्रकाज्रकाचय्रका म्रकानमसरकतेत

बदल घडवन
प आिनरुषां ही खप
प अवघड गोषट आहे पि अशकय म्रका् नकरक,र न्रकाही.
तय्रकास्रकाठी रोडरुषां ंमध्रकाडस द्रकाखव्रकावरुषां ल्रकागेल, सस्य्रकारुषांन्रका ज्रकासत ंमध्रकाडस द्रकाखव्रकावरुषां ल्रकागेल,

पुरुरुष्रकारुषांन्रका तय्रकाचय्रका सोबत उभरुषां र्रकाह्रकावरुषां ल्रकागेल. तरर य्रका समसयेर्रका आपि स्रकामन्रका रकरू
शरकतो. एरक्रकारवेळी ववववंमध आघ्रकाड्य्रकारुषांवर आपलय्रकाल्रका हे रकर्रकावरुषां ल्रकागि्रकार आहे. य्रकात
स्ी, पुरुरुष आणि सम्रकाज य्रका प्रतयेरक्रकारी भपममरक्रका आहे. य्रका व अनय गोषटीरुषांब्रकाबत
पुढील लेख्रकारुषांत रर्रका्थ रकरूय्रकात.

***
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11. बलरहातकरहार आणआ स्ष
तनसगरहायानं स्ष-परु
र षरहांच्यरहा शरीररहाचष रचनरहा अशष केली आहे कच जयरहात परु
र षरहांनरहा
सस्यरहांपेक्षरहा जरहासत फरहायदरहा रमळतशो. ही पररुषरहांनरहा झरकतं मरहाप देण्यरहारी शरहारिररीक
रचनरहा तनसगरहायानं मरहाआसरहाचं परनरुतपरहादन सररळषत ावि यशोगय प्रमरहाआरहात ररहाहरहााविं यरहासरहाठ

केली आहे. पआ करहालरहांतररहानं तशो मरखय उददेश मरहागे पडलरहा आणआ पररुषरहांनष आपल्यरहा
सरखरहासरहाठ यरहा शरहारिररीक ाविचयासाविरहाचरहा फरहायदरहा घेत सस्यरहांाविर अधिधकरहार गरहाजाविरहायलरहा

सररूाविरहात केली. तयरहांतषल साविरहााँधिधक भषषआ प्रकरहार आहे तशो लैंधिगक अधिधकरहाररहाचरहा. जशो
तनवाविळ बळजबरीचरहा अधिधकरहार आहे. लैंधिगक सरख असशो ाविरहा दतर ख असशो यरहात

सस्यरहांनरहाच जरहासत ्रहास भशोगरहााविरहा लरहागतशो. पररुष संभशोग करून मशोकळे हशोतरहात पआ
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सस्यरहांनरहा तसं मशोकळं हशोण्यरहाचष सशोय नरहाही. गभयाधरहारआेचरहा धशोकरहा तयरहांच्यरहााविर
करहायमच उलटयरहा तराविरहारीसरहारखरहा ्रहांगलेलरहा असतशो. दरम्यरहान पररुष मरहा् अनय
स्षसशोबत रत हशोण्यरहास मशोकळरहा असतशो. संभशोगरहानंतर तयरहाच्यरहााविर कशोआतषही
जबरहाबदरहारी नसते. कशोआतरहाही शरहारिररीक ्रहास तयरहालरहा सशोसरहााविरहा लरहागत नरहाही. कदरहाधिचत
तयरहामरळेच तशो लैंधिगक सरखरहांच्यरहा बरहाबतषत बेजबरहाबदरहार आहे ककंाविरहा सस्यरहांनरहा हशोआरहारे
्रहास तयरहाच्यरहा लक्षरहातच येत नरहाही.

स्ी ही उपभोगय आहे ही ंमध्रकारि्रका फ्रकार जन
ु ी आहे. तेवढीर ती असती तरी

एरकवेळ ते र्रकाललरुषां असतरुषां. य्रकार्रका अर्थ ती र्रकारुषांगली गोषट आहे अस्रका न्रकाही. पि सध्य्रका
जे भीरुषि अतय्रकार्रकार ततचय्रका नशीबी येत्रकात तय्रकाम्रकान्रकानरुषां गोषटी सस
ु ह्य झ्रकालय्रका
असतय्रका. पि तसरुषां ते झ्रकालरुषां न्रकाही रक्रकारि स्ीचय्रका नशीबी ंमध्रकामम्थरक स्रकारुषांसरकृततरक
स्रकाम्रकासजरक र्रकाजरक,य रकी सौंटुरुषांबिबरक अश्रका सव्थ पररुषांपर्रका र्रकालवणय्रकारी जब्रकाबद्रकारीही

सोपवणय्रकात आली. ततचय्रका रकटम्रकाय्रका्थर्रका योनी शगु रतेर्रका सरुषांबरुषांंमध ततचय्रका र्रकाररतय्रकाशी
ततचय्रकावर झ्रकालेलय्रका रकी सौंटुरुषांबिबरक सरुषांसरक्रकार्रकारुषांशीही जोडणय्रकात आल्रका. ततरी म्रकानमय्रका्थद्रका ह्रका
पुरुरुष्रकारुषांनी आपलय्रका प्रततषठेर्रका प्रशन रकेल्रका रक्रकारि तय्रकात तय्रका स्ीवर असलेल्रका तय्रकारुषांर्रका
हकरक श्रकाबत
प होत होत्रका. य्रका ज्रकासतीचय्रका बरुषांंमधन्रकारुषांमळ
ु े सस्य्रकारुषांररुषां जीवन रकम्रकालीररुषां

सरुषांरकुगरत झ्रकाल.रुषां मुखय महिजे तय्रकारुषांररुषां लैंगगरक सव्रकातरुषांतय ंमधोकय्रकात आलरुषां. रक्रकारि तय्रकारुषांर्रका
सवततःर्रका तय्रकारुषांचय्रका लैंगगरक इचछ्रकारुषांवरर्रका अगंमधरक्रकार सम्रकाज्रकानरुषां पय्रका्थय्रकानरुषां पुरुरुष्रकारुषांनी

अम्रकानय रकेल्रका होत्रका. आपलय्रका लैंगगरक इचछ्रकारुषांववरुषयी ततनरुषां रक्रकाही बोलप नये, लगन
होईतो आपलरुषां रकटम्रकाय्थ जप्रकावरुषां, लगन्रकानरुषांतर नव-य्रकामशव्रकाय इतर्रकारुषांप्रकासपन आपली
लैंगगरक गरज भ्रकागवप नये, ततनरुषां असरुषां रक्रकाहीही रकरू नये जय्रकामळ
ु े ततररुषां शरीर

इतर्रकारुषांरकडपन भोगलरुषां ज्रकाईल आणि सव्रकाांत मुखय महिजे य्रकातील सव्थ गोषटीरुषांस्रकाठी

फकत ती आणि तीर जब्रकाबद्रकार ठरवणय्रकात येईल अस्रका अमलणखत तनयमर बनवल्रका
गेल्रका.
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य्रका सव्थ गोषटी आत्रका आपलय्रकाल्रका म्रकादहती आहेत. य्रकापुढे म्रका् मी अश्रका गोषटी

स्रकारुषांगि्रकार आहे जय्रका आत्रका सस्य्रकारुषांनी समजन
प घेऊन तय्रकानुस्रकार व्रकागणय्रकारी गरज

आहे. बल्रकातरक्रकार्रकाब्रकाबतरी म्रकानमसरकत्रका बदलणय्रकास्रकाठी तय्रकार्रका उपयोग तय्रकारुषांनी रकर्रकाव्रका.
आपलय्रका सध्य्रकाचय्रका रक्रकाळ्रकात य्रकारी फ्रकार गरज आहे. य्रका रक्रकाम्रकारुषांत सस्य्रकारुषांनीर पुढ्रकारक्रकार
घेणय्रकारी गरज आहे, पुरुरुष्रकारुषांरकडपन तय्रकारुषांनी फ्रकार आश्रका ठेवप नयेत. र्रकाजरक्रकारिी,

सम्रकाज्रकारकडपन व ंमधम्थ रक्षरक्रकारुषांरकडपन तर न्रकाहीर न्रकाही. य्रकातील पदहली गोषट महिजे
बल्रकातरक्रकार्रकारी सव्थ जब्रकाबद्रकारी ही पुरुरुष्रकारुषांरी आहे. स्ीरी न्रकाही. ततनरुषां रक्रकाय रकपडे

घ्रकातले, ती रकुठे रकोितय्रका वेळी एरकटी रक्रका गेली, ततरी व्रकागिपरक रकशी होती, य्रकार्रका
बल्रकातरक्रकार्रकाशी रक्रकाहीही सरुषांबरुषांंमध न्रकाही. सडकय्रका मनोवत्त
ु रुष रकोितय्रकाही स्ीवर
ृ ीरे परु

ततररुषां वय रुप ररुषांग वेळ रक्रकाळ दठरक्रकाि ततरे रकपडे ततरी व्रकागिपरक य्रका रकश्रकार्रकाही ववर्रकार
न रकरत्रका पदहली सरुषांंमधी ममळत्रकार ततर्रका उपभोग घेणय्रकार्रका प्रयतन रकरत्रकात. दोरुष
पुरुरुष्रकारुषांर्रका आहे. स्ीर्रका न्रकाही. तय्रकामुळे आपलय्रकावरील लैंगगरक अतय्रकार्रकार्रकारुषांस्रकाठी

रकोितय्रकाही स्ीनरुषां सवततःल्रका दोरुष देऊ नये, जब्रकाबद्रकार म्रकानप नये, तय्रकास्रकाठी रकुढत बसप
नये. बल्रकातरक्रकार ह्रका फकत एरक श्रकारररीरक अपघ्रकात आहे असरुषां म्रकानन
प य्रका रकडे बघ्रकाव.रुषां
तय्रकामुळे तय्रकारुषांररुषां र्रकाररतय ड्रकाग्रकाळत न्रकाही रक, तय्रकारुषांररुषां स्ीतवरुषां नषट होत न्रकाही. तय्रकारुषांरी

योगयत्रका रकमी होत न्रकाही रक, तय्रकारुषांररुषां मनुषयतव उि्रकावत न्रकाही. तय्रकामुळे ल्रकाज व्रकाटपन
घेणय्रकारी, अपम्रकानीत होणय्रकारी व तय्रकाप्रकायी सवततःल्रका सम्रकाज्रकाप्रकासन
प तनोंड लपवन
प
एरक्रकारक, आयुषय जगणय्रकारी तय्रकारुषांन्रका रक्रकाहीही गरज न्रकाही. हे सव्थ तय्रका बल्रकातरक्रकारी
पुरुरुष्रकानरुषां रकरणय्रकारी गरज आहे. तय्रका बल्रकातरक्रकारीत स्ीनरुषां न्रकाही.
प्रतयेरक स्ीनरुषां आपलय्रकावर होि्रका-य्रका लैंगगरक अतय्रकार्रकार्रकाववरुषयी ज्रकादहरपिे

ववरोंमधी भपममरक्रका घेणय्रकारी गरज आहे. तय्रकाववरुषयी ती सजतकय्रका ज्रकासत उघडपिे
तनमभ्थडपिे बोलेल, लढेल तततरकरुषां ते ततचय्रकास्रकाठी र्रकारुषांगलरुषां असेल. सम्रकाज रक्रकाय

महितो घररे रक्रकाय महित्रकात, मम्पररव्रकार न्रकातेव्रकाईरक रकोि रक्रकाय महितरुषां य्रकापेक्ष्रका
ततनरुषां आपलय्रका सवततःर्रका ववर्रकार रकर्रकाव्रका आणि आपलय्रकावर झ्रकालेलय्रका
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अतय्रकार्रकार्रकाववरुिदंमध लढ्रकावरुषां. य्रका रक्रकाम्रकात ततल्रका सह्रकायय रकरि्रकारे अनेरक लोरक भेटतील

य्रकार्रकाही ततनरुषां ववशव्रकास ब्रकाळग्रकाव्रका. तसरुषां न्रकाही झ्रकालरुषां तरीही ततनरुषां आपली दहममत खरप
देत्रका रक्रकाम्रका नये. रक्रकारि ह्रका शेवटी एरक अस्रका स्रकाम्रकासजरक लढ्रका आहे जय्रकात अनेरक्रकारुषांन्रका
जीव्रकाचय्रका रकर्रकार्रकानरुषां लढ्रकावरुषां ल्रकागि्रकार आहे. सवततःरी प्रततषठ्रका जपणय्रकास्रकाठी सवततःररुषां

स्ीतव दटरकवणय्रकास्रकाठी ततल्रका हे रकर्रकावरुषां ल्रकागेल. तय्रकारी पदहली प्रकायरी हीर असेल रक,
ततनरुषां बल्रकातरक्रकार्रकाल्रका रकलरुषांरक म्रकानप नये, तय्रकामुळे आयुषय सरुषांपलरुषां आहे अस्रका ववर्रकार रकरू
नये, आपि जगणय्रकास न्रकाल्रकायरक आहोत अस्रका समज रकरून घेऊ नये, तय्रकामळ
ु े

आपि इतर्रकारुषांपेक्ष्रका रकमी दज्रका्थरे झ्रकालो आहोत असल्रका ववर्रकारही मन्रकात आिप नये.
शररर्रकाल्रका झ्रकालेल्रका एरक अपघ्रकात य्रकापेक्ष्रका ज्रकासत महत्व तय्रकाल्रका देऊ नये. पि

तय्रकारवेळी सवततःवर झ्रकालेलय्रका लैंगगरक अतय्रकार्रकार्रकाववरुषयी रक्रकायदेशीर लढ्रकाई लढ्रकावी.
आपलय्रका म्रकानसनम्रकान्रकाल्रका दहिवप प्रकाहि्रका-य्रका प्रतयेरक्रकाववरूिदंमध ततनरुषां आव्रकाज उठव्रकाव्रका.
मी हे व्रकाररुषांव्रकार स्रकारुषांगतोय रक, य्रका रक्रकाम्रकारुषांत सस्य्रकारुषांनीर पुढ्रकारक्रकार घेणय्रकारी गरज ज्रकासत

आहे रक्रकारि तय्रका जोवर सवततःरी मदत रकरि्रकार न्रकाहीत, तय्रका जोवर म्रकानमसरकदृषटय्रका
रकिखर बनि्रकार न्रकाहीत तोवर अनय समजत
प द्रकार पुरुरुष तय्रकारुषांन्रका मदत रकरू शरकि्रकार
न्रकाहीत.

आपलय्रका सम्रकाज्रकारी लैंगगरक ंमध्रकारि्रका ही अततशय ब्रकाषरकळ, द्रकारुषांमभरक आणि
प्रतीग्रकामी सवरुप्रकारी आहे. तय्रकामळ
ु े वय्रकात आलेलय्रका स्ी-परु
ु रुष्रकारुषांन्रका आपलय्रका लैंगगरक
भ्रकावन्रकारुषांन्रका आवर घ्रकालत एरक्रका रकुररुषांबनेतर जग्रकावरुषां ल्रकागतरुषां. तय्रकारुषांतपन सुटणय्रकास्रकाठी मग
ते इतर म्रकाग्रकाांर्रका अवलरुषांब रकरत्रकात. तय्रकारुषांत तय्रकारुषांन्रका सुख रकमी आणि दतःु ख ज्रकासत

ममळतरुषां. तय्रकातही सव्रकाांगंमधरक नरक
ु स्रकान हे सस्य्रकारुषांररुषांर होतरुषां. लैंगगरक सव्रकातरुषांतय्रकार्रका ववर्रकार

आपलय्रकारकडे रुजणय्रकास अजन
प बर्रकार वेळ आहे. पि तय्रकादृषटीनरुषां व्रकाटर्रकाल रकरणय्रकारी
वेळ आत्रका आली आहे. लैंगगरक सुख्रकास्रकाठी लगन्रकारी अट, लैंगगरक सुख्रकावरून इतर्रकारुषांर्रका
फ्रकायद्रका उरलिरुषां, लैंगगरकतेर्रका र्रकाररतय्रकाशी व प्रकाववतय्रकाशी सरुषांबरुषांंमध जोडिरुषां, य्रका

मख
प ्थपि्रकाचय्रका ंमध्रकारि्रका बदलणय्रकारी आत्रका गरज आहे. एरकमेरक्रकारुषांचय्रका सरुषांमतीनरुषां लैंगगरक
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सुख घेणय्रकात रक्रकाहीही गैर न्रकाही. पि तय्रकारबरोबर तय्रकात स्रकावंमध्रकानत्रकाही ब्रकाळगिरुषां
महत्व्रकाररुषां आहे तसरुषांर गभ्थंमध्रकारिेर्रका प्रसरुषांग उिदभवल्रकार तर दोघ्रकारुषांनीही तय्रकारी
जब्रकाबद्रकारी घेिरुषां गरजेररुषां आहे. लैंगगरक इचछ्रका पपि्थ रकरणय्रकास्रकाठी जर पुरुरुष वेशय्रकारुषांरकडे
ज्रकात असतील तर सस्य्रकारुषांन्रकाही तो अगंमधरक्रकार आहेर. लैंगगरकतेर्रका आणि प्रेम्रकार्रका

सरुषांबरुषांंमध जोडिरुषांही रपरक,ररुषां आहे. सव्रकाांत महत्व्रकाररुषां महिजे स्ीपुरुरुष दोघ्रकारुषांन्रकाही आपलय्रका
लैंगगरक भरक
प ेस्रकाठी प्रतयक्ष सरुषांभोग्रकारी गरज पडत न्रकाही. हसतमैरन
ु ्रकािदव्रकारे ते दोघेही
सवततःरी ही भपरक शमवप शरकत्रकात. तय्रकानरुषां रकोितीही श्रकारररीरक म्रकानमसरक ह्रकानी होत
न्रकाही. ववशेरुषततः सस्य्रकारुषांनी य्रकार्रका अवलरुषांब रकरणय्रकारी गरज आहे रक्रकारि लैंगगरक

सख
ु ्रकास्रकाठी तय्रका परु
ु रुष्रकारुषांवर अवलरुषांबन
प असत्रकात अस्रका परु
ु रुष्रकारुषांर्रका आणि सस्य्रकारुषांर्रकाही जो

समज आहे तो रपरक,र्रका आहे. य्रका समज्रकाप्रकायी अनेरक मुली ंमधोरक्रका पतरकरूनही लैंगगरक
सख
ु घेत्रकात आणि मग पसत्रकावत्रकात.

स्ीररुषां शरीर हे ततररुषां सवततःररुषां आहे. तय्रकावर फकत ततर्रकार अगंमधरक्रकार आहे. तय्रकाररुषां

रक्रकाय रकर्रकायररुषां य्रकार्रका तनि्थय ततनरुषां घ्य्रकायर्रका आहे. तय्रकाररुषां इतर्रकारुषांरकडपन शोरुषि होि्रकार

न्रकाही, तय्रकार्रका अनगु रत ल्रकाभ रकोिी घेि्रकार न्रकाही य्रकारी रक्रकाळजी ततनरुषांर घ्य्रकायरी आहे.
ती य्रकाब्रकाबतीत सजतरक, मुकतपिे व्रकागेल, तततरक्रका ततल्रकार फ्रकायद्रका होईल. ततनरुषां जर
सम्रकाज्रकाचय्रका रपरक,चय्रका ंमध्रकारि्रका सवततःवर ल्रकादन
प घेतलय्रका तर म्रका् ततरी रकंमधीर
सुटरक्रका होि्रकार न्रकाही. तनि्थय घेणय्रकाररुषां ंमध्रकाडस ततल्रका द्रकाखव्रकावरुषांर ल्रकागेल जर ही

पररससरती ततल्रका बदल्रकायरी असेल तर. ती य्रकात एरकटी असि्रकार न्रकाही हे म्रका्
नकरक,.
***
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12. बलरहातकरहार आणआ पररुष
मरहाकडरहांच्यरहा ्शोळषत एक मरखय नर असतशो, ्शोळष प्रमरख. ्शोळषतषल अनय साविया नर
तयरहाच्यरहा धरहाकरहात असतरहात. ्शोळषतषल साविया मरहादयरहा फकत यरहा मरखय नररहाच्यरहा
असतरहात. तयरहांच्यरहााविर फकत हरहा नरच अधिधकरहार गरहाजावित असतशो. जयरहात लैंधिगक
अधिधकरहारही आलरहाच. जशो यरहा ्शोळषसरहाठ महताविरहाचरहा असतशो. मख
र य नररहालरहा ्शोळषतषल
कशोआतषही मरहादी चरहालते. तयरहांचे रकतरहाचे संबंध कशोआतेही असले तरी तयरहानं करहाहीही
फरक पडत नरहाही. तसेही हे संबंध मरहाकडरहांममधये नसतरहातच. तयरहामळ
र े मरहानाविष
नजरेतन
त परहाटहलं तर हरहा ्शोळष प्रमख
र आपल्यरहा परहाच-सहरहा बरहायकरहा आणआ तयरहाच्यरहा
मल
र ींसशोबतही लैंधिगक संबंध ठेावितशो. तयरहाच्यरहा बटहआष यरहातन
त सहसरहा स्
र तरहात. तयरहाचं
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करहारआ मरहा् ाविेगळं आहे. यरहा ्शोळष प्रमरखरहालरहा ्शोळषतषल अनय ावियरहात येआरहारे ावि
लैंधिगक सख
र रहासरहाठ आसस
र लेले नर आवहरहान देत असतरहात. तयरहांच्यरहाशष मख
र य नररहाचष
येतरहा जरहातरहा भरहांडआं हशोत असतरहात. तयरहांतन
त अनेक धशोकरहादरहायक नररहांनरहा ्शोळषतन
त
हरहाकललं जरहातं, प्रसंगष मरहारलंही जरहातं. बरहाकचचे उरलेले नर यरहाच्यरहा धरहाकरहात ररहाहतरहात.
जे नर बरहाहेर पडतरहात ते संधषच्यरहा शशोधरहात असतरहात. यशोगय ाविेळ येतरहाच ते पन
र हरहा
एखरहादयरहा उतरहार ावियरहाच्यरहा नररहाशष झंझ
र तरहात तयरहालरहा हरावितरहात, मरहारतरहात आणआ तयरहा
्शोळषचरहा कबजरहा घेतरहात. ्शोळषतषल साविया मरहादयरहा तयरहालरहा लरहागत हशोतरहात. आधष म्ह्लंय
कच, ्शोळष प्रमख
र रहाच्यरहा बटहआष तयरहालरहा सहसरहा भशोगरहायलरहा रमळत नरहाहीत करहारआ तयरहा
आधषच तयरहाच्यरहा ्शोळषप्रमख
र रहाकडतन तयरहाचष हकरहालपट्ी झरहालेली असते. पआ तसं
झरहालं नरहाही तर तशो तयरहांनरहाही सशोडत नरहाही.
हे स्रकाररुषां व्रकार्रकायल्रका रकद्रकागरत घि
ृ ्रकासपद व्रकाटेल पि हे सतय आहे. म्रकारकड्रकारुषांचय्रका अश्रकार
टोळय्रकारुषांमंमधन
प म्रकािस्रकारुषांर्रका जनम झ्रकालेल्रका आहे. तय्रकाचय्रका लैंगगरक वत्त
ृ ी य्रका आजही
तश्रकार आहेत. पि आपि म्रकािसरुषां आहोत तय्रकामळ
ु े म्रकारकड्रकारुषांपेक्ष्रका आपलय्रकारुषांत
वेगळेपि्रका तनसशरतर आहे. वेगळेपि्रका आहे तो म्रकािस्रकारुषांवर होि्रका-य्रका र्रकारुषांगलय्रका
सरुषांसरक्रकार्रकारुषांर्रका. म्रकािसरुषां रकेवळ श्रकारररीरकदृषटय्रकार न्रकाही तर म्रकानमसरकदृषटय्रकाही
ववरकसीत होत असत्रकात. हज्रकारो वरुष्रकाांप्रकासन
प आपलय्रकावर र्रकारुषांगले व्रकागणय्रकारे
स्रकाम्रकासजरक जीवन्रकात योगय पिदंमधतीने जगणय्रकारे सरुषांसरक्रकार रकेले ज्रकात आहेत तय्रकामळ
ु े
आपली म्रकानमसरकत्रका मोठ्य्रका प्रम्रकाि्रकात बदलली आहे. तय्रकामुळेर म्रकािपस ह्रका तनववळ
प्र्रकािी नसपन तो एरक स्रकाम्रकासजरक, स्रकारुषांसरकृततरक, बुिदगंमधम्रकान, समरुषांजस प्र्रकािी आहे. पि
असरुषां असलरुषां तरी य्रका सव्थ रर्रकारुषांचय्रका आत तय्रकाररुषां प्रकाशवी रूप आजही दटरकपन आहे.
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तय्रकाचय्रका आददम भ्रकावन्रका आजही अब्रकागंमधत आहेत. य्रकातली सव्रकाांत प्रबळ भ्रकावन्रका आहे
लैंगगरकतेरी. आणि परु
ु रुष्रकारुषांमध्ये ती आजही तततकय्रकार उतरकटतेने व्रकास रकरत आहे.
तनसग्थततःर पुरुरुष ह्रका रक्रकायम नर असतो आणि सव्थ सस्य्रका तय्रकाचय्रकास्रकाठी रकेवळ
म्रकािदय्रकार असत्रकात. हे व्रकाकय रोडरुषां तीव व्रकाटेल पि तेर सतय आहे. पुरुरुष्रकाचय्रका दृषटीनरुषां
सव्थ सस्य्रका य्रका उपभोगक्षम असत्रकात. तय्रकामुळेर एरक्रका स्ीनरुषां तय्रकाररुषां रकंमधीर सम्रकांमध्रकान
होत न्रकाही. म्रकानमसरक आणि श्रकारीरररक प्रकातळीवर तय्रकाल्रका रक्रकायम वेगवेगळय्रका
सस्य्रकारुषांर्रका सहव्रकास ह्रका हव्रका असतो. तो जोवर आददम अवसरेत होत्रका तोवर तय्रकाचय्रका
य्रका भ्रकावन्रका तो उघडपिे वयकत रकर्रकायर्रका. तय्रकास्रकाठी लढ्रकायर्रका आणि सजरुषांरकलय्रकावर
सव्थ म्रकािदय्रका तय्रकाल्रका शरि ज्रकायचय्रका. आत्रका तसरुषां होत न्रकाही. रक्रकारि य्रका मंमधलय्रका
रक्रकाळ्रकात म्रकारकड्रकारुषांररुषां प्र्रकाणय्रकामंमधपन एरक्रका सरुषांसरक्रकारी ववर्रकारी म्रकािस्रकारुषांत रुप्रकारुषांतर झ्रकालरुषां आहे.
तय्रकात जस्रका पुरुरुष्रकारुषांर्रका सम्रकावेश आहे तस्रकार सस्य्रकारुषांर्रकाही सम्रकावेश आहे. पि
रक्रकाहीअरुषांशी आतलरुषां प्र्रकािीपि अजन
प ही दटरकपन आहे. पुरुरुष्रकारुषांत ते ज्रकासत प्रम्रकाि्रकात
दटरकपन आहे रक्रकारि म्रकादी ममळवणय्रकारी तय्रकारी आददम ल्रकालस्रका, उपभोग घेणय्रकारी
तय्रकारी तीव इचछ्रका ही अजन
प पपि्थपिे ववझलेली न्रकाही. म्रकािस्रकारुषांचय्रका ब्रकाबतीत एरक
गोरी अशीही आहे रक,, तय्रकारुषांचय्रकात इतर प्र्रकाणय्रकारुषांमध्ये असतो तस्रका सरुषांभोग्रकार्रका ववमशषट
रक्रकाळ नसतो. ते रकेवळ वरुषांशव्रकाढीस्रकाठीही सरुषांभोग रकरत न्रकाहीत. य्रका दोन गोषटीरुषांमुळे
पुरुरुष्रकारुषांरी अडरि झ्रकाली आहे. आणि अर्रका्थतर सस्य्रकारुषांरीही. वरुष्रका्थचय्रका सव्थ ददवस्रकारुषांत
लैंगगरक भ्रकावन्रका ज्रकागत
ृ असलय्रकामुळे आणि ततर्रका सरुषांबरुषांंमध सुख्रकाशी जोडल्रका गेलय्रकामुळे
हे सुख ममळवणय्रकास्रकाठी सव्थ वय्रकात आलेले पुरुरुष उतरकरुषांठीत असत्रकात. आपि आत्रका
टोळय्रकारुषांमध्ये र्रकाहत नसलय्रकाने हे सुख ममळवणय्रकास्रकाठी रक्रकाही अटी पपि्थ रकर्रकावय्रका
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ल्रकागत्रकात. लगन करकरुषांव्रका हवय्रका तय्रका स्ीरी पपव्थ सरुषांमती ममळिरुषां य्रका दोन मुखय अटी
आहेत. जय्रकारुषांन्रका तय्रका पि
प ्थ रकरत्रका येत्रकात तय्रकारुषांररुषां लैंगगरक आयषु य सरू
ु होतरुषां. अर्रका्थत
एरक्रकार स्ीनरुषां तय्रकारुषांररुषां सम्रकांमध्रकान होतरुषां असरुषां न्रकाही. एरक,सोबत र्रकाहत असत्रकान्रकाही
अनय्रकारुषांर्रका ववर्रकार तय्रकारुषांचय्रका मन्रकात असतोर आणि सरुषांंमधी ममळत्रकार ते आपलरुषां सम्रकांमध्रकान
रकरूनही घेत्रकात.
पि जय्रकारुषांन्रका य्रका सरुषांंमधी ममळत न्रकाहीत, जे य्रका अटी पपि्थ रकरू शरकत न्रकाहीत अश्रका
पुरुरुष्रकारुषांरीही सरुषांखय्रका प्रररुषांड असते. ते मग य्रकातनरुषां वेगळे म्रकाग्थ शोंमधत्रकात. वेशय्रकावत्त
ृ ी ह्रका
तय्रकातल्रका एरक महत्व्रकार्रका म्रकाग.्थ दस
ु र्रका आहे हसतमैरुन्रकािदव्रकारे सवसम्रकांमध्रकान रकरून घेिे.
ततसर्रका आहे पुरुरुष्रकारुषांप्रकासपनर सवततःररुषां सम्रकांमध्रकान रकरून घेिे. बह्मरय्थ ह्रकाही एरक म्रकाग्थ
आहे. पि य्रकातपनही अनेरक पुरुरुष असम्रकांमध्रकानीर र्रकाहत्रकात जे मग जबरदसतीनरुषां हे सुख
ममळवणय्रकार्रका प्रयतन रकरत्रकात. आपली सध्य्रकारी स्रकाम्रकासजरक आखिी य्रकाल्रका प्रततरकपल
आहे तय्रकामुळे हे जबरदसतीररुषां सुख करकरुषांव्रका एरकपिर लैंगगरक सुख ममळवणय्रकात
परु
ु रुष्रकारुषांवर अनेरक बरुषांंमधनरुषां ल्रकादली गेली आहेत. म्रकािस्रकारुषांनी रकटटुरुषांबिबरक वयवसरेर्रका, लगन
सरुषांसरेर्रका सवीरक्रकार रकेलय्रकानरुषांतर रकतसरुषांबरुषांंमध्रकातलय्रका स्ीशी लैंगगरक सरुषांबरुषांंमध ठेविरुषां हे
अनैततरक म्रकानलरुषां ज्रकाऊ ल्रकागलरुषां. तय्रकार्रका पररि्रकाम अस्रका झ्रकाल्रका रक,, पुरुरुष्रकारुषांन्रका तय्रकारुषांचय्रका
रकुटुरुषांब्रकातलय्रका

हकरक्रकाचय्रका सस्य्रकारुषांवरर्रका अगंमधरक्रकार गमव्रकाव्रका ल्रकागल्रका. लैंगगरक

सरुषांबरुषांंमध्रकारुषांस्रकाठी तय्रकारुषांन्रका ब्रकाहेरचय्रका सस्य्रकारुषांरकडे वळ्रकावरुषां ल्रकागलरुषां. लगन्रकाल्रका आंमधी शरीरसरुषांबरुषांंमध
असरुषां महटलरुषां ज्रकायररुषां हे इररुषां लक्ष्रकात ठेव्रकावरुषां ल्रकागेल. य्रकार्रका पररि्रकाम अस्रका झ्रकाल्रका, रक,
पुरुरुष्रकारुषांमध्ये सस्य्रकारुषांन्रका ममळवणय्रकारी सपंमध्रका्थ अगंमधरक तीव झ्रकाली. मुकत लैंगगरक
सरुषांबरुषांंमध्रकारुषांन्रका म्रकानयत्रका नसलय्रकामुळ,े य्रका सरुषांबरुषांंमध्रकारुषांन्रका एरकपि्रकातर रोरटेपि्रका आल्रका. तय्रकाल्रका
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प्रकाप म्रकानणय्रकात येऊ ल्रकागलरुषां. स्ी ही पुरुरुष्रकारुषांचय्रका, रकुटुरुषांब्रकाचय्रका प्रततषठेर्रका प्रशन बनली
आणि य्रकात अगंमधरक भर पडली. स्ीररुषां सव्रकातरुषांतय परु
ु रुष्रकारुषांचय्रका वर्थसव्रकाख्रकाली न्रकाहीसरुषां
झ्रकालरुषां आणि ततरी परवड सरू
ु झ्रकाली. य्रकात लैंगगरक सव्रकातरुषांतय्रकार्रकाही सम्रकावेश होत्रका.
ततचय्रका इचछ्रका-आरक्रकारुषांक्ष्रकारुषांन्रका रकोितरुषांररुषां मल
प य न उरलय्रकामळ
ु े ततरी तर परवड झ्रकालीर
पि परु
ु रुष्रकारुषांरीही झ्रकाली. स्ील्रका ततचय्रका इचछेनस
ु ्रकार हवरुषां ते लैंगगरक सख
ु ममळवणय्रकावर
रकठोर मय्रका्थद्रका आलय्रका. परु
ु रुष्रकारुषांन्रका तय्रकामळ
ु े हवी ती स्ी ममळविरुषां रकठीि झ्रकालरुषां. लैंगगरक
सरुषांबरुषांंमध्रकारुषांन्रका नैततरकतेचय्रका र्रकाररतय्रकाचय्रका रकसोटय्रका ल्रकावलय्रका गेलय्रकामळ
ु े तर अगंमधरकर
व्रकासल्रकात ल्रकागली. एरक्रका नैसगग्थरक भ्रकावनेर्रका म्रकािस्रकारुषांनी प्रकार रोळ्रकामोळ्रका रकरून
ट्रकारकल्रका. तय्रकारे पररि्रकाम आपि हज्रकारो वरुष्रकाांप्रकासपन भोगत आहोत.

म्रकािस्रकारुषांचय्रका म्रकािपस होणय्रकाचय्रका प्रकक्रयेत स्ीही अगंमधरक्रकागंमधरक सवतरुषां् होत गेलय्रकामुळे
ततचय्रका इचछ्रकारुषांन्रका सवर्वोचर सर्रकान ल्रकाभलरुषां. तनद्रकान तत्वततः तरी. दस
ु रीरकडे परु
ु रुष्रकारुषांरी
लैंगगरक वत्त
प ्थपिे क्षमली न्रकाही. य्रकामळ
ु े झ्रकालरुषां रक्रकाय रक, सस्य्रका प्रतयेरक परु
ु रुष्रकाशी
ृ ी पि
रत होणय्रकास नरक्रकार देऊ ल्रकागलय्रका आणि परु
ु रुष तय्रकारुषांन्रका हवय्रका असलेलय्रका व हवय्रका
तततकय्रका सस्य्रकारुषांशी लैंगगरक सरुषांबरुषांंमध ठेवत्रका न आलय्रकामुळे लैंगगरक सरुषांबरुषांंमध्रकात आग्रही व
आक्रमरक होऊ ल्रकागले. य्रकारी पररिती झ्रकाली बल्रकातरक्रकार्रकारुषांत. लैंगगरकतेरे इतर सव्थ
पय्रका्थय ह्रकात्रकाळलय्रकानरुषांतर पुरुरुष बल्रकातरक्रकार्रकारकडे वळप ल्रकागले हे ध्य्रकान्रकात ठेव्रकावरुषां ल्रकागेल.
य्रका लैंगगरकतेर्रका सरुषांबरुषांंमध प्रेम्रकाशी, म्रकालरक, भ्रकावनेशी, आगर्थरक, स्रकाम्रकासजरक, स्रकारुषांसरकृततरक,
र्रकाजरक,य रक्रकारि्रकारुषांशी आलय्रकामुळे हे प्ररकरि अगंमधरक गुरुषांत्रकागपरुषांतीररुषां बनलरुषां आहे. वय्रकात
आलेले स्रकारे पुरुरुष, रक्रकाही अपव्रकाद वगळत्रका, सव्थ रक्रकाळ पुरुरुषर असत्रकात आणि
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तय्रकारुषांचय्रका लैंगगरक भ्रकावन्रका ज्रकागत
ृ र असत्रकात. रकेवळ सरुषांयम्रकापोटी, ववर्रकारीपि्रकामुळे
परु
ु रुष हे आपलय्रका य्रका भ्रकावन्रकारुषांन्रका रक्रकाबत
प ठेवत असत्रकात. ही रकठीि गोषट आहे पि ती
तय्रकारुषांनी स्रकाध्य रकेली आहे. उघडपिे तरी ते तसरुषां व्रकागत्रकात हे सतय आहे. आत तय्रकारुषांचय्रका
मन्रकारुषांत रक्रकाय ववर्रकार असतील हे स्रकारुषांगणय्रकारी गरज न्रकाही. ही तय्रकारुषांरी नैसगग्थरक गोरी
आहे. ती सस्य्रकारुषांनी म्रकानय रकर्रकायल्रका हवी आणि तय्रकारुषांचय्रकारकडे सह्रकानभ
ु त
प ीनरुषां पह्रकायल्रका
हवरुषां. परु
ु रुष्रकारुषांचय्रका लैंगगरक आक्रमरकतेल्रका आपलय्रका सम्रकाज्रकानरुषां जय्रका ररक
ु ,चय्रका लैंगगरक
पिदंमधती अवलरुषांबिबलय्रका आहेत तय्रका अगंमधरक जब्रकाबद्रकार आहेत. य्रकार्रका अर्थ अस्रका न्रकाही
रक, बल्रकातरक्रकार्रकाररुषां समर्थन रकेलरुषां ज्रकावरुषां. रक्रकारि आपि शेवटी म्रकािसरुषां आहोत. आपि
स्ी-परु
ु रुष्रकारुषांन्रका वयकती म्रकानतो, तय्रकारुषांररुषां सव्रकातरुषांतय तय्रकारुषांरे अगंमधरक्रकार आपि म्रकानय रकरतो.
तय्रकात सव्रकाांत महत्व्रकार्रका अगंमधरक्रकार ह्रका लैंगगरक सव्रकातरुषांतय्रकार्रका अगंमधरक्रकार आहे. स्ीचय्रका
य्रका लैंगगरक सव्रकातरुषांतय्रकावर घ्रकाल्रका घ्रकालणय्रकार्रका रकोित्रकाही अगंमधरक्रकार परु
ु रुष्रकारुषांन्रका न्रकाही.
तय्रकामळ
ु े लैंगगरक अतय्रकार्रकार्रकाररुषां समर्थन होऊ शरकत न्रकाही. पि य्रकार्रका अर्थ आपि
परु
ु रुष्रकारुषांचय्रका लैंगगरक रकुररुषांबनेल्रका दल
ु ्थकक्षरक रकर्रकावरुषां अस्रकाही होत न्रकाही. परु
ु रुषर रकश्रकाल्रका
सस्य्रकादेखील आणि तय्रका तर मोठ्य्रका प्रम्रकाि्रकात य्रका लैंगगरक रकुररुषांबनेल्रका बळी पडत्रकात.
योगय तय्रका वय्रकात लैंगगरक सख
ु न ममळ्रकालय्रकारे भीरुषि श्रकारररीरक व म्रकानमसरक
पररि्रकाम दोघ्रकारुषांन्रकाही भोग्रकावे ल्रकागत्रकात. स्रकाम्रकानय म्रकािपस य्रका पररि्रकाम्रकारुषांनी मोडपन
पडतो.
हे ट्रकाळ्रकायररुषां असेल तर आपलय्रका स्रकाम्रकासजरक म्रकानमसरक लैंगगरक ंमध्रकारि्रकारुषांमध्ये
क्र्रकारुषांततरक्रकारी बदल घडणय्रकारी गरज आहे. मुकत पि जब्रकाबद्रकार लैंगगरक सरुषांबरुषांंमध्रकामुळे
लैंगगरक अतय्रकार्रकार्रकाचय्रका घटन्रका मोठ्य्रका प्रम्रकाि्रकात ट्रकाळलय्रका ज्रकाऊ शरकत्रकात. पि रक्रकाही
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घटन्रका म्रका् ट्रकाळलय्रका ज्रकाि्रकार न्रकाहीत रक्रकारि पुरुरुष हे रकेवळ लैंगगरक सुख्रकास्रकाठीर
बल्रकातरक्रकार रकरत न्रकाहीत तर ब-य्रकारद्रका तय्रकाम्रकागे तय्रका स्ील्रका करकरुषांव्रका ततचय्रका रकुटुरुषांब्रकाल्रका
ंमधड्रका मशरकवणय्रकार्रकाही उिददेश तय्रकाम्रकागे असतो. स्ीचय्रका रकटम्रकाय्रका्थर्रका सरुषांबरुषांंमध ततचय्रका,
ततचय्रका रकुटुरुषांब्रकाचय्रका व ततचय्रका र्रकाषष्रकाचय्रका अबुशी जोडल्रका गेलय्रकामुळेही ततचय्रकावर
बळजबरी रकेली ज्रकाते. ततररुषां लैंगगरक शोरुषि वह्रकायल्रका आगर्थरक र्रकाजरक,य रक्रकारिरुषांही
जब्रकाबद्रकार असत्रकात. य्रकार्रका अर्थ दद
ु र वय्रकानरुषां हे प्ररक्रकार पि
प ्थपिे रकंमधीर बरुषांद होि्रकार
न्रकाहीत. ते रकमी रकरणय्रकास्रकाठी आपि प्रयतन रकरू शरकतो, बल्रकातरक्रकारीत सस्य्रकारुषांर्रका
अपम्रकान न रकरत्रका तय्रकारुषांचय्रकाशी सम्रकान प्रकातळीवरर व्रकागन
प आपि तय्रकारुषांचय्रका य्रका वेदन्रका
रकमी रकरु शरकतो, बल्रकातरक्रकार महिजे रकलरुषांरक, अपम्रकान, जगणय्रकार्रका शेवट य्रका
समज्रकातपन ब्रकाहेर येऊ शरकतो, य्रका सव्रकाांर्रका एरकबि्त पररि्रकाम र्रकारुषांगल्रका असप शरकेल.
य्रकारक्रकामी अर्रका्थतर पुरुरुष्रकारुषांन्रका पुढ्रकारक्रकार घ्य्रकाव्रका ल्रकागेल. सस्य्रकारुषांन्रकाही तो घ्य्रकाव्रका ल्रकागेल.
सम्रकाज्रकाल्रकाही सवततःल्रका बदल्रकावरुषां ल्रकागेल. तररुषांर य्रकाब्रकाबतीत आपि रक्रकाही रकरू शरकतो.
***
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