“ काय समु े लग्न कधी करत्येस लेकीचं ? ककती वर्ााची झाली आता सजं ना ? “
“अग मला गेल्या वर्ीच करायचं होता तीच लग्न. पण ती तयारच नाहीये लग्नाला. म्हणते आत्ता नको. “—
प्रकतभा सागं त होती.
“ काही कळत नाही या मल
ु ांच.ं आमचा अकमत पण नाही तयार लग्नाला. अजनू मी प्रीपेअर नाही म्हणे
लग्नाला.सेटल
व्हायला अजनू वेळ आहे. म्हणनू म्हणे नको इतक्यात.“—अनु म्हणाली, “ पणमलाअजनू एक प्रश्न पडतो की
शारीररक
दृष्ट्या सद्ध
ु ा ह्या मल
ु ानं ा वेळेवर लग्न करावं असं वाटत कसं नाही ? “
प्रकतभा म्हणाली, “ मला तर कधी कधी वाटतं कक कतला बहुतेक लग्नच करायचं नाहीये. कारण वाट्टेल ती
कारण सागं नू स्थळ नाकारते. काही जणामं ध्ये म्हणे नवरा मटेरीअल नाही तर एखाद्याचे नावच आवडत नाही.
कुणाचे घर
चांगल्या लोके शन ला नाही , तर कुणाच्या घरातले फकनाचर कनवडण्याची दृष्टीच रकसक नाही. “
अगमाझी ही लेक झाली ना आता अठ्ठावीस वर्ााची. आकण कतच्यानंतर दसु री आहे ना . खर तर कतचही वय
झालय आता
लग्नाचं. पण मोठीच झाल्याकशवाय धाकटीच कसं करणार ? आकण कशवाय मला एकटीलाच पहायचं ना सगळं.मी
तर
कसंगल parent आहे. मला तर खपू टेन्शन येतं. मनात कवचार आला कक झोप उडते माझी. “
हो ना , मला तर आता काहीच सचु त नाहीये.वय वाढल्यावर लग्न होणार नाही असे म्हणाले तर म्हणते कक नाही
झालं लग्न
तर नाही. त्यात काय
एव्हढं ? पण मला चैन पडेल का ? आता स्वतःचं स्वतः जमवलेले नाही म्हणजे मलाच पहाव लागणार ना !!
समु ा. प्रकतभा, अन,ु छाया अशा सगळ्याजणी जमल्या होत्या कभशीला. सगळ्यांची मल
ु ं लग्नाच्या वयातील
होती.
गेलते ास दीड तास खळाळून हसत गप्पा मारणाऱ्या सगळ्याजणी आपल्या मल
ु ांच्या लग्नाचं कवर्य
कनघाल्याबरोबर
सगळ्या गंभीर झाल्या होत्या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------“ काय?? तझ्ु या घरचे तझ्ु या लग्नाच्या मागे आहेत ? इतक्यात? २६ च्या वर्ी ? कमाल आहे. आकण तू ऐकत्येस
त्यांच ?
ए ऐका सगळ्यांनी ..... प्रकणता काय सांगत्येय ? म्हणे आता कतच्या साठी लग्नाचं पाहणारे त ...”
“ एप्राचीअगके व्हढी ओरड्त्येस ? अस काय जगावेगळ सांकगतलाय ग कतच्या घरच्यांनी ? आपल्यासगळ्यांच्या
घरी थोड्या फार फरकानं हेच चाललंय की. “
“ अरे समीर हे तू बोलतोयस ? तल
ु ा काय जातंय ? अजनू २/३ वर्े नोकरी करून जरा सेटल होऊ दे ना कतला ...
तम्ु ही मल
ु गे म्हणजे ना !!!!!”

“ समीर, प्राची म्हणत्येय ते बरोबर आहे. जोवर प्रकणताला मनापासनू वाटत नाहीये , तोपयंत लग्नाची घाई
कशाला करतात घरातले ? “
“ पण प्रकणताला कवचार ना कतला काय हवय ? खरंच कतला नकोय का इतक्यात लग्न? “
“ प्रकणता कडाडून कवरोध कर ग. अरे एककवसाव्या शतकात राहतोय आपण. आपल्या मताला काही ककंमत आहे
कक नाही.
अरे काय कमाल आहे, जरा कशक्षण पणू ा होऊन जॉब सरुु झाला कक लागलेच लग्नासाठी मागे. मला तर वाटतं कक
लग्न
म्हणजे काय आयष्ु याची इकतकताव्यता आहे का ? “
“आपल्या घरातल्या लोकानं ा तर लग्नाकशवाय काही सचु तच नाही. मला तर हल्ली घरीच जायला नको वाटत.ं
माझ्या आईने
तर कुठे तरी नाव पण register के लंय. आकण सारखी त्या कॉम्पटु र समोर बसलेली असते , आकणकसली कसली
स्थळे
शोधत असते. परवा तर एक टकलू मल
ु गा शोधला होता,इतके कमी के स होते त्याला .....आकण परत मला म्हणते
काय वाईट आहे ? शेवटी परवा मी कतला म्हणले देखील की तल
ु ा मी नकोच आहे घरात . मग काय करणार ?
शेवटी बोलावचं लागलं मला असं. घरात तर फक्त लग्नाचाच कवर्य. कंटाळा आलाय मला.
“प्रकणता प्राची समीर आकण त्यांची कमत्रमडं ळी सगळ्यांची नेहमीचीच चचाा. खरंच सध्या या मलु ांना नक्की लग्न
करायचंयका ?
समस्त
पालकांना पडलेला हा प्रश्न आहे. मल
ु ा मल
ु ींना नेमकं काय म्हणायचंय , हे पालकांना समजत नाही. आकण त्यांना
समजेल
असे सांगण्यात या मल
ु ांना रस नाही.
आपल्या मल
ु ांची लग्ने हा सध्या आपल्या समाजात ऐरणीवरचा कवर्य आहे. एक तर मल
ु े मल
ु ी लवकर लग्नाला
तयार होत
नाहीयेत. आकण कधी कधीं पालकांच्या दबावाला बळी पडून लग्नासाठी स्थळ शोधायला तयार होतात सद्ध
ु ा,
पण मग
त्यांच्या अपेक्षा आकण पालकांच्या अपेक्षा ह्या अकजबातच जळ
ु त नाहीत.खरोखरच लग्न यांना करायचंयकक नाही
असा कवचार
पालकांच्या मनात येणं अगदी साहकजकच आहे.
मळ
ु ातच लग्न हा आयष्ु याचा एक महत्वाचा भाग आहे हे ह्या नवीन कपढीलाही मान्य आहे, त्यांना लग्न करायचं
देखील आहे
पण लग्न म्हणजेच आयष्ु य यावर
त्यांचा कवश्वास नाही.-- लग्न= पणू ा आयष्ु य , या समीकरणावर त्यांचा कवश्वास नाही.आकण असे करायला ते
कडाडून कवरोध
ही करत आहेत.लग्ना मळ
ु े माझं आयष्ु य बदलणार आहे

याचाच कुठे तरी धसका या मल
ु ानं ी घेतल्याचं मला अनेकदा जाणवत.ं लग्न व्हायलाच पाकहजे या नोट वर पालक
आहेत तर
हवे तसे कमळाले तरच लग्न , नाहीतर नाही झाले लग्न तरी चालेल, अशा नोट वर मल
ु े मल
ु ी आहेत.
अनेकदा पालक त्याचं ं लग्न ज्या वयात झाले आहे त्या वयाची आकण मल
ु ांच्या आत्ताच्या वयाची तल
ु ना
करतात.आकण मग
त्यानं ा त्याचं टेन्शन येत.ं त्यानं ा असं वाटत राहत की अजनू लग्नाला पत्ता नाही, मग पढु च्या गोष्टी कशा होणार ?
सगळं काही
वेळेवर झालेले बरे असते.
ह्या सगळ्या कवचारामं ध्ये अगदीच तथ्य आहे यात शक
ु ांशी बोलताना , त्यानं ा पटवनू
ं ाच नाही. पण आपल्या मल
सागं ताना
मल
ु ा/मल
ु ींची लग्नाच्या संदभाातली मानकसकता समजनू घेणे खपू गरजेचे आहे. का बर मल
ु ं /मल
ु ी लग्न लांबणीवर
टाकत
असतील ? इतकी कशकलेली मल
ु े/मल
ु ी आहेत , पण मग त्यांना का वाटत नसेल वेळेवर लग्न करावं असं ?
लग्नाबद्दल, आपल्या जोडीदाराबद्दल काय कवचार करत असतील ? त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत आपल्या
जोडीदाराबद्दल ?
त्या अपेक्षा कशा पक्क्या करायच्या ?
काय असत लग्न म्हणजे? काय हवयं नेमकं त्यांना ?
पालकांची मानकसकता कशी आहे ? पालक काय कवचार करतात ? कोणता संदश
े पालक आपल्या मल
ु ांना
देतात?
आकण एकदा लग्न झाल्यावर एकमेकांशी जळ
ु वनू कसे घाय्याचे ? त्यासाठी काही कौशल्यांची गरज आहे का ?
लग्न कवर्यक या आकण अशाच वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपण या सदरामधनू शोधणार आहोत.
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