मॅरिटल िे डीनेस अर्था त लग्नथसथठीची
(मथनससक) तयथिी !
मु लगथ सकिंवथ मुलगी लग्नथसथठी तयथिच नसतथत अशी तक्रथि असिंख्य पथलक कितथनथ सिसतथत. “वय
वथढतिंय पण मु लथ-मु लीन
िं थ त्यथचिं कथही नथहीच”, “सगळ्यथ गोष्टी वेळेवि नकोत कथ व्हथयलथ?”, असे सिंवथि
ऐकथयलथ समळतथत. आसण मग होतिं असिं की मु लिं मु ळी स्वतः लग्नथसथठी तयथि आहे त सकिंवथ नथहीत यथचथ फथिसथ
सवचथि न कितथ पथलकथिं कडून स्र्ळयथत्रे लथ सुरुवथत होते. पथलक ने मथने अनुरूपचिं मथससक सकिंवथ वेबसथईट बघून
कथही स्र्ळथिं ची यथिी िििोज मु लथिं समोि ठे वतथत. ऑसफस मधून आल् यथ आल् यथ लग्नथचथ सवषय सनघथल् यथवि
मु लिं-मुळी सचडसचड कितथत. मग मु लिं आसण पथलकथिं चे ने हमीचे सिंवथि होतथत. सिंवथि कसलथ, वथिच होतो. अगिी
िोजच वथि व्हथयलथ लथगल् यथवि अनु रूप जोडीिथि शोधणिं, लग्न किणिं यथ सगळ्यथबद्दल नकथिथत्मक भथवनथ
मनथत येऊ लथगतथत. “तुझिं तुझिं जमवलिं नथहीस म्हणून आम्हथलथ लक्ष घथलथयलथ लथगतिंय”, असिं पथलकथिं नी
म्हणल् यथवि अिें ज मॅ िेज बथबत आधीच नकथिथत्मक सवचथि असणथिी मु लिं-मु ली सगळ्यथकडे असधकच िू सषत
नजिे ने बघथयलथ लथगतथत. मग जोडीिथि सनवडीच्यथ बथबतीत अपेक्षथ ठिवतथनथ गल् लत होऊ लथगते, सनणाय
घेतथनथ असुिसक्षत वथटू लथगतिं. नकथिथत्मक सवचथि आसण असुिसक्षततेची भथवनथ अशथ पथयथवि सवश्वथस आसण
प्रेमथचिं िथगथल् भ नथतिं उभिं िथहणिं कठीण गोष्ट आहे . यथ िु ष्टचक्रथलथ भे िथयलथ ति हविं. पण कसिं?
यथ सगळ्यथ प्रश्नथची सुरुवथत होते ती म्हणजे स्वतः मुलगथ सकिंवथ मु लगी यथिं ची लग्न किथयची तयथिी आहे
कथ यथ मु द्द्यथपथसून. अने किथ आम्ही जेव्हथ आमच्यथ गप्थिं च्यथ कथयाक्रमथिं त मु लथ-मु लीिंशी बोलतो तेव्हथ आमच्यथ
लक्षथत येतिं की “मुलथ-मुलीन
िं थ लग्न किण्यथची कथही इच्छथच नथही” असथ जो एक सिसकट आिोप पथलक
वगथा कडून होतो त्यथत अगिीच र्ोडिं तथ्य आहे . मुलथ-मुलीिंनथही लग्न किथयचिंय, त्यथिं नथ जोडीिथि हवथय, एक सुखी
कुटुिं ब हविं आहे . त्यथतही आपले समत्र-मै सत्रणी लग्न कित असतथनथ, िोज फेसबुक उघडलिं की अने कथिं चिं लग्न
झथल् यथचिं फोटो बघून समजतिंय. त्यथमु ळे त्यथिं च्यथही मनथत लग्न किथविं असिं येऊ लथगतिं. पण त्यथिं च्यथ कथही शिं कथ
आहे त, कथही प्रमथणथत स्वतःचथ ‘कम्फटा झोन’ सोडण्यथची भीतीही आहे . यथबथबत बोलणिं गिजे चिं आहे , शिं कथ
आसण भीती िू ि किणिं गिजे चिं आहे . आसण यथसथठीच ‘अनु रूप’च्यथ समु पिे शकथिं च्यथ पॅनेलवि असणथऱ्यथ तज्ज्ञ
मथगािशा कथिं ची जि मित घेतली ति उपयोग होऊ शकतो. यथसशवथय अनु रूपमध्ये एक असतशय वेगळी आसण
उपयुक्त अशी ‘मॅ रिटल िे डीनेस टे स्ट’ नथवथची एक चथचणी उपलब्ध आहे . आतथ चथचणी म्हणल् यथवि हे कथय
नवीनच असिं वथटू शकतिं. पण अगिी सोपी अशी ही ही परिक्षथ आहे . करिअि सनवडतथनथ जशी ‘अॅसिट्युड टे स्ट’
सकिंवथ ‘पसानॅसलटी टे स्ट’ केली जथते तशीच जोडीिथि सनवडथयलथ सुरुवथत कितथनथ ही ‘मॅ रिटल िे डीने स टे स्ट’
किथवी असिं आम्ही सुचवतो.
यथतून ने मकिं कथय सथध्य होतिं? एकति सिळ सिळ आपल् यथलथ समजतिं की विवि आपण कथहीही
बोलत असलो तिी लग्न किण्यथसथठी आपली मथनससक तयथिी झथली आहे कथ. यथपुढे जथऊन आपलिं व्यक्तक्तमत्व
कसिं आहे , आपण आपल् यथतल् यथ कोणत्यथ स्वभथवथलथ, वृत्तीलथ बिललिं ति आपल् यथलथ लग्नथनिं तिचिं फथयद्यथचिं
ठिे ल, कोणत्यथ चथिं गल् यथ गोष्टी आहे त ज्यथ सटकवथयलथ हव्यथत. लग्नथनिं तिच्यथ बिलथिं नथ सथमोििं कसिं जथविं अशथ
सगळ्यथ गोष्टीिंनथ ही चथचणी स्पशा किते. यथ चथचणीच्यथ सनकथलथनिं ति अनु रूपचे तज्ज्ञ समु पिे शक मु लथ-मुलीिंशी
यथ सगळ्यथ सवषयथिं वि ससवस्ति बोलतथत. आसण आमचथ असथ अनु भव आहे की, चथचणी आसण त्यथनिं तिचे हे
समु पिे शन झथल् यथवि, मु लथ-मु लीच
िं थ जोडीिथि सनवडीच्यथ प्रसक्रयेकडे बघण्यथचथ दृष्टीकोन बिलू न जथतो,
सवस्तथितो. अनुरूप असिं मथनतिं की ‘इर्े लग्न जमते’ इर्पथसून ते ‘इर्े लग्न सटकते’ इर्पयंत आपल् यथलथ जथयचिंय.
इर्े जमणथििं लग्न हे सटकलिं पथसहजे , फुललिं पथसहजे , प्रगल् भ झथलिं पथसहजे . आसण यथची तयथिी लग्नथआधीच सुरु
होते, जोडीिथि सनवडीच्यथही आधी सुरु होते. मॅ रिटल िे डीनेस टे स्ट हे त्यथच सिशे ने उचलले लिं पथउल आहे .

मॅ रिटल िे डीने स टे स्ट करून घेण्यथसथठी अनु रूपच्यथ पुण्यथतील मु ख्य कथयथा लयथत सिंपका किथ. ज्यथिं नथ
पुण्यथत प्रत्यक्ष येणिं शक्य नथही, जे पििे शथत सकिंवथ पिगथिं वी आहे त अशथिं सथठी ही चथचणी ऑनलथईन िे ण्यथची सोय
उपलब्ध आहे . सशवथय अनुरूपचे समु पिे शक स्कथईप (इिं टिने ट कॉल) सकिंवथ फोनवि िे खील मथगािशा न कितथत.
अर्था तच त्यथसथठी अपॉइिं टमें ट घ्यथयलथ सवसरू नकथ!

