वीस पंचवीस वर्षां पूवीपर्यांत अरें ज मै रेज ही गोष्ट कषहीशी ‘आमचे आपले आपले कषही जुळले नषही
म्हणून मग जोडीदषर ननवडीसषठी हषच एकमे व पर्यषा र्य आहे ’ र्यष अपररहषर्यातेच्यष चष्म्यषतून आनण कषही प्रमषणषत,
‘पषहून लग्न करतषनष मुलगष/मुलगी नीट बघतष र्येईल, त्षं चे घरषणे बघतष र्येईल, आनथा क स्थथती तपषसून घेतष
र्येईल’ अशष सषमषनजक आनथाक- सुरनिततेच्यष दृष्टीकोनषतून बनघतली जषत असे. आनण आजही र्यषत मू लभू त
स्वरूपषचष बदल झषलष आहे असं म्हणतष र्येणषर नषही. आजही लग्न ठरवण्यषची प्रनिर्यष मूळषशी कुठे तरी तीन ‘प’
वर आधषरले ली आहे . पगषर-पनिकष-पररवषर हे ते निकूट! पण गेल्र्यष वीस वर्षा त आपल् र्यष दे शषतली आनथा क
सषमषनजक पररस्थथती एवढी झपषट्यषने बदलली आहे की, केवळ र्यषच निकुटषवर अवलं बून रषहणे नदवसेंनदवस
धोक्यषचे ठरणषर आहे .
असं म्हणतषत की कोणतेही सषमषनजक बदल हे फक्त आं दोलन नकंवष प्रबोधनषने होत नषहीत. तर ते
होतषत अथा कषरणषमु ळे! आज गेल्र्यष वीस वर्षा त बदलले ल् र्यष आनथा क व्यवथथे मुळे सषमषन्य मषणसषं चे जीवनमषन
उं चषवले आहे , पण त्षचबरोबर ते खनचाकही झषले आहे . त्षमु ळे आजकषल नवरष-बषर्यको हे दोघेही कमषवते
असणे हष ननव्वळ स्त्री-पुरुर् समषनतेच्यष लढ्यषचष पररपषक नसून त्षमध्ये आनथा क कषरणषं चष मोठष हषतभषर
आहे . आतष र्यषचमु ळे ने मकं होतं कषर्य ते समजू न घेऊर्यष. आनथा क रे टष नसतष आनण फक्त प्रबोधनषमु ळे आज
नवरष-बषर्यको हे दोघेही कमषवत असते तर कदषनचत सहजीवनषत ननमषा ण होणषरे नकत्े क प्रश्न ननमषा णच झषले
नसते. पण दु दैवषचष भषग हष की आनथा क रे ट्यषने आपल् र्यष समषजषलष समषनतेच्यष नदशे लष ढकलले आहे . त्षमु ळे
समषनतष ही गरज म्हणून स्वीकषरली असली तरी आपल् र्यष व्यस्क्तगत मूल्र्यव्यवथथे चष ती भषग झषले ली नषही.
मषझ्यष नपढीत नषहीच पण चक्क नवीन नपढीतही नषही! आनण म्हणूनच मी जेव्हष नववषहोत्सु क मु लष-मु लींशी बोलते
तेव्हष मलष नदसतो तो त्षं च्यष मनषत उडषले लष गोंधळ. सहजीवनषत, संसषरषत आपली ने मकी भू नमकष कषर्य
असेल, कषर्य असली पषनहजे र्यषबषबतची स्पष्टतष मु लं आनण मुली र्यष दोघषं नष नषही. नशवषर्य आपल् र्यष आईवनडलषं च्यष सहजीवनषचे एक मॉडे ल त्षं च्यषसमोर असतं पण तेही जसंच्यष तसं नको असतं. सषहनजकच
कषळषनु रूप, पररस्थथतीनु सषर त्षत बदल हवे असतषत. आई जे संसषरषत करत होती तेच मी मषझ्यष संसषरषत
करषवं असं मु लीलष वषटत नसतं पण नवऱ्र्यषने मषि आपल् र्यष वनडलषं नी आपल् र्यषलष जसं जपलं -वषगवलं तसं
असषवं असं वषटत असतं. मु लषं नष अगदी आपल् र्यष आई-वनडलषं सषरखं सहजीवन हवं असतं पण त्षचबरोबर
आधी सषं नगतल् र्यषनु सषर आनथाक आनण त्षपषठोपषठ आले ल् र्यष सषमषनजक रे ट्यषमु ळे कमषवणषरी बषर्यको हवी
असते. बषप रे ! केवढष गुंतष आहे , नषही? तरी इथे मी हष खू पच सुटसुटीत करून मषं डलष आहे . व्यक्ती व्यक्तीनु सषर
र्यषत असंख्य फषटे फुटत जषतषत, असंख्य कंगोरे असतषत. आनण मग आपल् र्यष नवचषरषं चष, आदशषां चष, मू ल्र्यषं चष
असष कषही गुंतष मु लष-मुलीच्य
ं ष डोक्यषत तर्यषर होत जषतो की त्षत ते पुरते अडकतषत. पण ही फषरशी नचंतष
करण्यषची गोष्ट नषही. इथू न पुढची गंभीर बषब ही की आपण गोंधळषत पडलो आहोत, आपण आपल् र्यषच असंख्य
नवचषरषं त नसले ल् र्यष स्पष्टतेमुळे गुंत्षत अडकलो आहोत र्यषची जरषही जषणीव नकत्ेकषं नष नसते!
आनण इथे च नववषहपूवा ‘समु पदे शन’, म्हणजे च कौन्से नलं ग, उपर्योगी पडते! समु पदे शकषबरोबर बोलू न,
आपले च नवचषर सुटे होत होत सगळं स्वच्छ-स्पष्ट व्हषर्यलष मदत होते. अनु रूप गेली नकत्ेक वर्ा सषतत्षने
आपल् र्यष सदस्षं नष नववषहपूवा समु पदे शनषची सोर्य उपलब्ध करून दे त आले आहे . गेल्र्यष मनहन्यषपषसून दर
गुरुवषर, शननवषर आनण रनववषर र्यष तीन नदवशी दु पषरी ३ ते संध्यषकषळी ७ र्यष वेळेत तज्ञ समु पदे शक अनु रूपच्यष
पुण्यषतील मु ख्य कषर्यषा लर्यषत उपलब्ध असणषर आहे त. पूवाननर्योनजत वेळेनु सषर (अपॉइं टमेन्ट नु सषर) आपण
अनु रूपच्यष र्यष सेवेचष जषस्तीत जषस्त संख्येने लषभ घ्यषवष. अनु रूप समु पदे शकषं च्यष टीम मधील सौ अनु जष
कुलकणी र्यषं चष एक ले ख आपण र्यष अंकषत घेतलष आहे तो आवजूा न वषचून प्रनतनिर्यष कळवषव्यषत. र्यष
सगळ्यषचष उद्दे श हषच की, अनु रूपने ‘इथे लग्न जमते’ र्यषचबरोबर ‘इथे लग्न नटकते’ हे ही उनद्दष्ट ठे वले आहे !

