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से�स हवा! ल�न नको! 

(से�स �हणजे काय? �ववाहसं�था हवी क� नको? कुटंुबसं�था पा�हजे का? मुले 

�हायला पा�हजे ना? या व अशा !"नांवर आप%याच समाजातील त(णांनी �दलेल* ह* 

+बनधा�त उ.तरे! हे त(ण अ0तशय बु�1मान आहेत,  �यवहार* आहेत.  .यांच े�वचार ऐकून 

कदा6चत थ�क बसेल. पण तसे जर असेल,  तर या !"नांची खलेुपणाची चचा8 करा, �वतः 

उ.तरे :या. ;लहा.)  

मु�त अथ8�यव�था, वैि"वक�करण, जग हे एक लहानसं खेड ंझालंय, मा�हतीचा महापूर 

आलाय. या सगCयामुळे भारतीय सं�कृती, आपलं त.वGान, जे सगCयांना सांभाळत, ;मळून-

;मसळून एकI जगायला ;शकवतं. िजथ ं‘मी’ ऐवजी ‘आपण’ असतं. 0तथ ं२० ते २५ वषP 

वयोगटात%या उQच;शRSत, बौिUदकVWXया अगद* ‘Y�म’ �हणावं. अशा मUयवगZय मुलांQया 

मनात ‘से�स’ सारखे ‘आ�दम’ �वषय आहेत .यावर चचा8 केल*. 

या �वषयावर .यांची मत/�वचार काय आहेत. ते जाणून घे]यासाठ_ .यांना !"न 

�वचारले. चचा8 के%या. 

�वषय बोलायला, �वचारायला तसा नाजूक, तर* ऐकायला माI खपू ;मळालं. चचPत 

भाग घेणा`या ‘मुलगे’ आaण ‘मुल*ंची’ संbया समसमान होती. सगळीजण न लाजता/घाबरता 

बोलत होती. एकमेकांच े�वचार खोडून बोलत होती. मत अ0तशय !ॅाि�टकल, पाय ज;मनीवर 

ठेवून �वचारांती 0नि"चत झालेल* होती. भावना!धानता खपू कमी आaण �यावहाdरकता जा�त 

होती. 

सु(वात ‘से�स’Qया �याbयेपासून केल*. ‘से�स’ �हणजे काय? हा शeद उचार%याबरोबर 

डोCयांसमोर/ मनात काय येतं? याच ंउ.तर �हणून जवळजवळ सगCयांQयाच मते �Iी-पु(ष 

समागम �हणजे से�स, असं �वQछ होतं. ती थोgया"या कालावधीची असलेल* संपूण8पणे 

शार*र-hYया आहे. िजथे पर�परांची !मुbयाने शार*dरक गरज जाणून, आरोiयाची सव8 

त.वे/0नयम पाळून, पर�परांQया पूण8 संमतीने समागम केला जातो. .याला आदश8 ‘से�स’ 

�हणतात अशी यांची �याbया आहे. 
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लiन लiनापूवZ आaण लiनानंतर असे से�स लाईफच ेभाग पडतात का? असे भाग 

असावेत का? याला काह* मुल*ंचा अपवाद वगळता, जवळजवळ सगCयांच ं�हणणं असं होतं, 

क� हा एक दैनं�दन जीवनातला अ.यंत (ट*न भाग आहे .यामुळे ‘लiन’ यापेSा शार*dरक 

गरज, ती भाग�व]यासाठ_ आव"यक .या गोWट*ंची उपलeधता, गरज भाग�व]याची शार*dरक व 

मान;सक तयार*, या गोWट*ंना जा�त !ाधाlय :यायला हवं. 

िजथे १६/१७ �या वषZ शर*र जागं �हायला लागतं. काह* मागायला लागतं. अ�व�थ 

�हायला लागतं. .याचवेळी ह* गरज भाग�व]यासाठ_ दसुरं शर*र, .याची ‘आरोiयपूण8’ संमती, 

मान;सक गुंतवणुक�;शवाय, मान;सक गुंतवणुक पणू8 टाळून आaण तर*ह* ‘बाजार*’ नसलेल* 

अशी सोय सहजी उपलeध असेल तर ती नाकाpन, शर*राQया या साUया मागणीचा अ�हेर 

कpन २८ ते ३० वषा8पयsत, समाजमाlयतेनुसार ‘लiन’ होईपयsत .यासाठ_ थांबव]यात काय 

लॉिजक आहे? कोणते �वचार आहेत? तेच आ�हाला कळत नाह*. असं यांच ं�हणणं आहे. 

.यामुळे �ववाहसं�था, .यावर बेतलेल* कुटंुबसं�था ह* यांना माlय नाह*. या �यव�था 

‘दबुCया’ समाजासाठ_ आहेत. ‘लiन’; .यातून येणार* !चडं बां6धलक�, 0नयम, बंधने, 

एकमेकांवरची आयुWयाभरची ताबेदार*, मान;सक गुंतवणूक आaण .यातून 0नमा8ण होणारे !"न! 

बाप रे! कोणी सां6गतलयं .यात पडायला? लiनाचा आणखी एक अपdरहाय8 पर*णाम �हणजे 

‘मुलं’ मुलांचा उपयोग काय? �हातारपणासाठ_ �हणत असाल, तर ह* मुलं आ�हाला 

�हातारपणी सांभाळतील याची खाIी नाह*. �वःतचं असं ‘!ॅाड�शन’ वाढ�व]यात, !ेम 

कर]यातला आनंद �हणत असाल, तर मुलं वाढव]यापेSा कमी कWटात आaण खचा8त खपू 

‘इंटरेि�टंग’ बौिUदक आaण शार*dरक कस लावयाला लागणार* इतर, खपू कामं (अगद*, 

!ोxा;मगं, हायhकंग पासून सामाजसेवेपयsत) आमQयासमोर आहेत आaण ती आ�ह* अ.यंत 

मनापासून, !ेमाने करतो देखील. .यामुळे मूल जlमाला घाल]याऐवजी �हातारपण हे वUृदाyम 

hकंवा तत�म सं�थेत �य0तत कर]याची मान;सक तयार* आaण आ6थ8क तरतूद कpन ठेवावी. 

फारच तर सम�वचार* लोकांची एक क�यून कpन रहावं हे बरं. .यासाठ_ ऐन उमेद*तल* १०-

१५ वष8 मुलं वाढव]यात का घालवावीत? अशी .यांची मतं आहेत. 
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.यामुळे लाईफ पाट8नर (जीवनभर साथ दे]यासाठ_ जोडीदार) ह* संक%पना यांQया मते 

कालबाzय झालेल* आहे. जे काह* आहे, ते थोgया कालावधीसाठ_ आहे. .यामुळे मान;सक, 

शार*dरक गुंतवणूक फार नाह*. 

�य�ती-�वातं{य आaण दसु`याQया �वातं{याचा संपूण8 सlमान, �वीकार आहे. मुलगी 

‘नाह*’ �हणतीये यापेSाह* 0तला नको आहे हे नुसतं जाणवलं, तर* �वखशुीने मागे hफर]याची 

या मुलांची तयार* आहे. तर शार*dरक गरजेपोट* येणार* अ�व�थता भागवून पुlहा कdरयरमUये 

गुंतवणूक घे]याची मुल*ंची मान;सकता आहे. 

से�स नेहमीच पर�पर पूण8 संमतीनेच झाला पा�हजे. 0तथे जसा, ‘मनाचा’ सबंध नाह*, 

तसाच लाद]याचा/ बळजबर*चाह* अिजबात संबंध नाह*, यात कोणतीह* ‘का;मटम|ट’ नाह*. 

उ:यासाठ_ची �व}न नाह*त, वचनं नाह*त. काह*ह* नाह*. आजच ंआज, उ:याच उ:या. 

मान;सक गुंतवणूक करायची नाह*. चकूुन गुंतवणूक �हायला लागल*, तर �वतःची नीट 

6चक�.सा कpन, पर�परांशी बोलून. चचा8 कpन फार फार तर ‘लाँग dरलेशन;शप’ ठेवून 

बघायची (लiन नाह*).. पण .यातह* पूण8 �य�ती�वातं{य. एकमेकांचा आदर आaण कमीतकमी 

बां6धलक� या पूव8अट* आहेतच.  

कौऊिlस;लगं/ से�स ए�युकेशनची गरज आहे का? असेल तर कशा !कारची? याला 

.यांच ंउ.तर होत क�, ‘से�स ए�युकेशन’ ची गरज 0नि"चत आहे; पण ती फार लहानपणीच 

�हणजे जवळजवळ ७ ते ८ वयापासून १२ ते १४ वषP या वयातच समागम, आरोiय, .यातला 

अधंyUदा या गोWट*ंची संपूण8 शा�Iीय मा�हती अगद* जवळQया �व"वासाQया माणसांकडून 

मुलांना अगद* सहजतेने, !ेमळपणे ;मळावी. से�स हा जग]याचा एक अ.यंत नैस6ग8क 

6चरंतन भाग आहे हे .यांना कळायला हवं. .यासाठ_ �Iीपु(ष संमती hकती मह.वाची आहे. 

.यातला आनंद कसा अ6धक आहे हेह* .यांना सांगायला हवं. 

‘काय कp नकोस, हे सांग]यापेSा काय कर, कसं कर, क� .यापासून अ6धक 

आरोiयसंपlन आaण आनंददायी अनुभव ;मळेल’ हे सांगणं जा�त मह.वाच आहे. कारण, असं 

झालं, तरच उ:याच ेत(ण/त(णी .यांचा पुढचा से�सचा !वास अ6धक डोळसपणे कp 

शकतील. वासना, मान;सकता गुंतवणूक, !ेम, शार*dरक गरज यातले फरक समजू शकतील 

असं यांना वाटतं. 
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से�समUये काय:याच काह* �थान असाव का? समाजासाठ_ ‘कायदेशीर’ असे काह* 

0नयम/अट* असावेत का? यावर मुलाच ं�हणण आहे, क� काह* !कारच ेसमागम काय:याने 

माlय आaण काह* !कारचा अमाlय हे पूण8पणे चूक आहे. दोन सGान �य�तींनी पर�पर 

संमतीने केले%या कोण.याह* शर*रhYया, �या अनारोiय पसरवणा`या आaण समाज�वघातक 

(�हायलेlस) नसतील, .या सव8 ‘कायदेशीर’च धरायला ह�यात. .यामुळे अथा8तच ‘गे’, 

‘लेि�बयन’, ‘हे�ोसे�युअल, बायोसे�युअल’ इ. सव8 !कारQया माणसाच ंसव8 शार*र �यवहार हे 

नैस6ग8कच आहेत. .यात ‘बेकायदेशीर’ असे तर काह* नाह*च; पण ‘गैर’ ह* नाह* असं यांच ं

�पWट मत आहे. 

हे सगळे �वचार ऐकताना मला वेगळे कधी ध�कादायकह* वाटले. मुल*ंQयाह* त�डून 

जवळजवळ मुलांसारखीच भाषा/ �वचार ऐकले. ते�हा आ"चय8ह* वाटलं. हे बु�1मान आaण 

�वचार* त(ण, जे संbयेने अगद* कमी आहेत, पण तर*ह* .यांQया मता/�वचारांचा कळत-

नकळत सव8सामाlय त(णांवर होतच असतो. 

.यांच ेअसे �वचार का झाले असतील? कसे झाले असतील? अ.यंत सामाlय आ6थ8क 

�तरात%या मुलांचा इथवर वैचाdरक !वास कसा घडला असेल? हा पा"चा.य सं�कृतीचा, 

!सारमाUयमांचा पdरणाम आहे का? आaण काह*ह* असलं तर* .यांच ेहे �वचार योiय आहेत 

का? मग आपण �वीकारले%या �ववाहसं�था आaण कुटंुबसं�थेस काय? या सं�था आपण काह* 

�वचारांती �वीकार%या, क� ‘आहेत �हणून �वीकार%या? आता .यावर पुन�व8चार करायला हवा 

आहे का? जर .याच ंअयोiय असेल, तर .यांQया सव8 शंकाना !"नांना आप%याकड ेसमप8क, 

�यवहाय8 उ.तरं आहेत का? 

उ:या आपल* मुलं �हणायला लागल*, क� “पालकहो, आ�ह* सGान आहोत आaण 

आ�ह* से�स अनुभवायला चाललो आहोत. आमQया ;मIाची/मै+Iणीची याला पूण8 संमती आहे. 

यात आमची यि.कं6चतह* मान;सक गुंतवणूक वगैरे नाह*. आ�ह* आरोiयाची, संतती0नयमाची, 

इ. काळ�या घेणार आहोत.” तर आपण .यांना कोण.या ठोस, .यांना पटू शकणा`या 

‘लॅािजकल’ कारणांनी अडवणार आहोत? 

खरं तर मी �वतःच कन�यू�ड आहे. मला या मुलांची बाजू पटतीय; पण अमलात 

अणावीशी वाटत नाह*.  


