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श�द�प आले म!ुया भावनांना 

(से�सब�ल 	कंवा �या अनुषंगाने येणा-या गो�ट�ब�ल नव�याला जे सांगावसंं, मागावंसं, नाकारावंसं, 

वाटतंय, त े!प�ट श$दात सागंता येत नाह�. अशी आजह� बहुतके त*ण नव+ववा,हतांची ि!थती आहे. 

ल0नाला काह� वष1 झाले3या काह� जणी मूल लहान असणं, त$येती5या छो7या-मो8या कुरबुर� अशा 

कारणांनी से�सला नकार देतात. पण 9�य: या नकारामागे जोडीदारा5या काह� सवयी न आवडणं, ,दवसभरा5या 

कामाचा व एकूण मूडचा प>रणाम, जोडीदाराकडून भाव?नक 9?तसादा5या वाढले3या पण अAय�त अपे:ा- या 

गो�ट� असतात. हे सगळं सांगनू, �यावर चचा1 कCन दोघांना माEय होईल, असा मGयममाग1 काढHयाकड ेमाI 

कमी कल असतो. 

अनेक मGयमवयीनां5या बोलHयातून जाणवले कJ, शर�रसबंधाचा एक पॅटन1- जो पु*ष जोडीदाराने 

?निMचत केला आहे- तोच कळत- नकळत सेट झाला आहे. !Iीला आता �यात बदल हवासा वाटतोय. 

जोडीदारामध3या उOणवा भCन काढणारं कोणी माणूस Pि�टपथात आलं तर �या5याशी 	कमान एक साध मैIीचं 

नातं तर� ?नमा1ण Aहावं, असं अनेकJंना मनापासून वाटतंय.) 

+ववाहसं!था अि!त�वात येऊन हजारो वषT झाल� आहेत. +ववाहसं!थेचा मूळ उ�ेश समागमाची 

समाजमाEय सोय Aहावी, हा होता. 9जो�पादन ह�च !Iीची मुUय भूVमका होती. !Iी5या लैWगकंतचेी ओळख 

आज समाजाला आहे, पण पु*षी नजरेतून! समाजाची मानVसकता अशी कJ, !Iीला नकाराचा ह�क नाह�, [हणून 

बला�कार आOण एकतफ] 9ेमात बळी जणा�याह� ि!Iयाच!  

इत�या वषा1नंतर आज या गो�ट�ंमGये 	कतीसा फरक पडला आहे? Vशकलेल�, अथा1ज1न करणार�, 

वाचणार� आOण थोडाफार +वचारह� करणार� आजची !Iी लैWगकंतचेी +वचार कसा करत,े ?तची !वत:ची ?नखळ 

गरज �यामागच े+व`ान, मानVसकता, ?तला मा,हत आहे का? जोडीदाराशी याब�ल ?तचा संवाद आहे का? या 

सगaया लैWगकंते5या जाOणवांचा व अनुभवांचा ?त5या कौटंुcबक आOण सामािजक नातसेबंधावर काह� प>रणाम 

होत अस3याचा ?तला जाणवतो का? अशा सगaया छो7यामो8या 9Mनांची उकल करHयाचा एक 9य�न करावा, 

[हणून +व+वध वयोगटातील आप3याच मैcIणीशी, थोdया ओळखी5या आOण अनोळखी ि!Iयांशी, काह� 

9Mनांeवारे गfपा मार3या. �या गfपातून जे जाणवले, �याच ेहे श$दांकन. 

आजह� ल0नामागचा मूळ उ�ेश फारसा बदलला नाह�. नव+ववा,हत ि!Iयांशी बोल3यानंतर ल:ात आले 

कJ, मा,हती तंI`ाना5या !फोटा5या जगात आजह� उ5चVशg:त कमाव�या !Iीला समागमाची नेटकJ, शा!Iीय 

मा,हती ल0नापयhत नसत.े घरातून कुणी सांWगतले3या आOण मैcIणी5या  ख�या-खो7या अनुभवांवर आधा>रत 

अशा तुटपुंiया मा,हतीवर शर�रसबंध सु* होतात. अनेकदा जोडीदारच गु* असतो 	कंवा दोघे Vमळून शोध 

लावHयाचा 9य�न करतात. समागमातील सवाhगीण शार�>रक 	jयांचा, �यामागचा शर�रशा!Iीय मा,हतीचा अभाव 

अस3याच े�यातील मानVसक गरजांची जाणीवह� नसत.े सkदया1वर घाल+वHयात येणा�या खचा15या दहा ट�के 

र�कम खच1 कCन मुल�ंनी ल0नापूवl याब�लची आवशक मा,हती, डॉ�टरांकड े	कंवा काऊिEसलरकड ेजाऊन 
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nयायला हवी. जोडीदाराशी या +वषयावर प,ह3यापासून संवाद असला, �या5या सवयी, आवडी, !वभाव, सामािजक 

आOण कौटंुcबक पाMव1भूमी समजावून nयायला आOण !वतः5या आवडी?नवडी, गरजा �या5यापयhत पोहोचवायला 

पुरेसा वेळ ,दला आOण मग 9�य: लpWगक जीवनाला सु*वात केल�, तर त ेजा!त आनंद� आOण आरो0यपूण1 

असेल, Vशवाय नव+ववा,हतां5या ना�याला बळकट� आणेल. पण ह� जाणीव Vभनलेल� नाह�. 

‘प,ह3या समागमाचा अनुभव छान असतो, चांगलं वाटतं, आपलं माणूस Vमळालं असं वाटतं, काह�तर� 

छान, सुंदर हाती आ3यासारखं वाटतं’; अशा +व+वध 9ती	jया नव+ववाह�त ि!Iयांनी ,द3या. या संबंधानंतरच 

जोडीदाराशी खरा संवाद होऊ लागला, असंह� �यांचं [हणणं होतं. तर�ह� शर�रसुखाब�ल 	कंवा �या अनुषंगाने 

येणा�या गो�ट�ंब�ल नव�याला जे सांगावंसं,  मागावंसं,  नाकारावासं वाटतं.  त ेमाI !प�ट श$दात सांगता येत 

नाह�,  अशी बहुतकेJंची ि!थती होती. बहुतकेवेळा जोडीदाराला या कृतीच ेअथ1 कळतात आOण यो0य 9?तसादह� 

Vमळतो,  असं काह�ंनी सांWगतलं. 

ऑरगॅझम [हणजे काय हे अनुभवातून कळत गेलं, असं बायकांचं [हणणं होत. !Iीचा हा पराकोट�चा 

शार�>रक आOण मानVसक आनंद. !Iी5या ऑरगझमसाठw जोडीदाराकडून 9य�न होत अस3याचं माI अपवादानंच 

आढळलं. थोड�यात !Iीला आप3याला काय हवं आहे, त े?निMचत मा,हत असणं, त ेयो0य 9कारे जोडीदारापयhत 

पोचवणं आOण दोघांनीह� सुख Vमळ+वHयाचा 9य�न करणं - हे 9�य: होत अस3याचं ,दसून येत नाह�. 

�या तुलनेत संत?त?नयमना5या आघाडीवर ब�यापैकJ मा,हती बायकांना होती. ल0नानंतर जोडीदाराशी 

याब�ल चचा1 कCन, �वWचत डॉ�टरांकड ेजाऊन याब�लच े?नण1य घेतले जातात. �यामुळे अल�कड ेबहुतेक 

अप�यजEम ?नयोजनपूण1 होतात. 

नव+ववा,हतांमGये ल0नापूवl बायकांना समागम, फोरfलेचं मह�व, !वतः5या भावना आOण +वचार 

पोचवHयासाठw लैWगकता हे एक असलेलं साधन - या गो�ट�कड ेथोड ंअWधक मनापासून आOण +वचारपूव1क 

बघHयाची गरज आहे.  अनोळखी असणा�या माणसाशी आयु�यभरचं नातं जुळवायला या संबंधाचा ?निMचत 

उपयोग होतो यावर माI शंभर ट�के ि!Iयांच ेएकमत आहे. सव1सामाEय मGयमवगlय कुटंुबीयांमGये आजह� हा 

न बोलHयाचा +वषय आहे. मुल�ंना यावर बोलावंसं, +वचारावंस ंवाटतं, काह� शंका, आडचणी असतात. पण घरात 

यावर कधीच खुलेपणानं बोललं गेलं नस3याने, या शंकांचं काय करायचं त ेकळत नाह�. बाहेर न�कJ कुणाकड े

जायचं, कंस बोलायचं, याची मा,हती नाह� आOण असं +वचारायलाह� समाजाची माEयताह� नाह�. 

ल0नाला १०-१५ वषT झाले3या बायकांना शर�रसबंधावर5या 9Mनांना उ�तरं देताना संकोच कमी आOण 

उ�साह जा!त होता. मुलं झा3यानंतर शर�रसंबंधा5या 	{�वेEसीवर ता�पुरता प>रणाम झा3याचं अनेकJंनी 

सांWगतलं. मुलांमुळे वाढले3या जबाबदा�या आOण अपुरा पडणारा वेळ यामुळे शर�रसबंंधावर प>रणाम होतो. 

जोडीदारा5या सवयी आOण आवडी?नवडी मा,हत झा3याने एक 9कारची सहजता संबंधात आल� आहे. कधी 

�वWचत पु*ष जोडीदारा5या इ5छेनुसार शर�र	jयांमGये काह� वेगळेपणा आणHयाचा 9य�न केला जातो, अEयथा 

फोर fलेचा रोल कमी होत जाऊन से�स ह� जवळजवळ *ट�न गो�ट झाल� आहे, �याब�ल बायकांना वेगळं काह� 

वाटत नाह�. ‘मुलं झा3यावर असं Aहायचंच’ अशा एकूण P�ट�कोन आहे. 
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 ‘�याने समजून nयाला हवं’, ‘इतकं साधं कसं कळत नाह�’, सगळं काय सांगायचं’, सांWगत3यावर तर 

कोणीह� करेल’, असं मनात येत राहतं आOण मनातच राहतं. जोडीदाराशी शाि$दक चकमकJ आOण लहानमोठw 

भांडण होत राहतात. पण सात�याने होणा�या या भांडणांमागे कदाWचत शार�>रक असमाधान असेल, हा +वचार 

केला जात नाह�. 

४५ त े५० वयोगटांत3या बायकांशी बोलताना साहिजकच मेनोपॅाजवर 9Mन +वचारले. 9सारमाGयमं, 

+व+वध व�ृतपIां5या !Iी पुरवHया, बायकां5या आपापसात3या गfपा यामुळे मेनोपॅाज, �याची शार�>रक ल:णं 

यांची मा,हती आज5या ि!Iयांना आहे. 

मा}याशी बोलले3या सगaया ि!Iयांनी सांWगतलं, ‘आ[हाला !वत:चा एकट�चा असा एक VमI हवा आहे’ 

पण �यासाठw !वत:हून काह� पाऊल उचलणं श�य नाह�. शेवट� तो +वचार मनाआड करHयाची सवय �यांनी 

!वत:ला लावून घेतल� आहे. जीवना5या या टffयावर ?नAवळ से�सपे:ा संगीत, गfपा, Vसनेमा, नाटक, ?नरथ1क 

वाद या गो�ट�ंमधल� जोडीदाराची साथ अनेकJंना जा!त मह�वाची वाटत.े अथा1त हेह� !प�टपणाने मांडणं, 

बदलासाठw जोडीदाराला पुरेसा वेळ आOण संधी देणं असं माI घडत नाह�. �यामुळे कधी कधी एकटेपणा 

जाणवतो, अवेळी रडूह� येत, ‘माझं असं कोणीच नाह�’ अशा भावना येत ेआOण शेवट� हे सु�ा ‘पाट1 ऑफ लाईफ’ 

[हणून !वीकारलं जातं. 

एकूण लpWगकता ह� !Iीसाठw जशी अनुभवायला Vमळाल�, तशी !वीकारायची गो�ट आहे. आजह� पु*षांच े

�यावर वच1!व आहे. ि!Iयांना �यावर बोलतं करायला हवंय. या गfपा मारतानाह� बोलले3या ि!Iयांपे:ा न 

बोलले3या ि!Iयांची संUया खूप मोठw आहे. बोलले3यांमGयेह� +वचारांची अ!प�टता, सरVमसळ आहे आOण 

अAय�तताह� बर�च आहे. Aय�त होHयाक>रता ?तला हवाय फ�त !वत:शी प�तशीर संवाद आOण अथा1त 

जोडीदारशी मोकळा संवाद!  


