अपेक्षा ठरवताना
पूवी ‘पाहून लग्न करताना मुलगा/मुलगी नीट बघता येईल, त्ाां चे घराणे बघता येईल, आर्थिक
स्थथती तपासून घे ता येईल’ अशा सामार्िक आर्थिक- सुरर्क्षततेच्या दृष्टीकोनातून अरें ि मॅरेिकडे
बर्घतलां िात असे. आिही यात मूलभूत स्वरूपाचा बदल झाले ला नाही. आिही लग्न ठरवण्याची
प्रर्िया मूळाशी कुठे तरी तीन ‘प’ वर आधारले ली आहे . पगार-पर्िका-पररवार हे ते र्िकूट! यातल् या
पर्हल् या दोन गोष्टीांना प्रमाणाबाहे र महत्त्व र्मळताना र्दसतां आर्ण र्तसऱ्या बाबतीत कुटुां बाच्या
मूल्यव्यवथथेपेक्षा, िीवनशैलीपेक्षा िात-पोटिातीांचाच र्वचार अर्धक होतो. पण गेल्या वीस- पांचवीस
वर्ाि त आपल् या दे शात आर्ण समािात, र्वशेर्तः शहरी सुर्शर्क्षत वगाि त िे बदल, ज्या वेगाने झाले
आहे त ते बघता र्ववाह या गोष्टीकडे पारां पाररक दृष्टीकोनातून बघणे फारसे शहाणपणाचे नाही.
लग्नाला उभा मुलगा पसांत करताना पूवी ‘होतकरू तरुण’ हा शब्द हमखास वापरला िायचा.
आिकाल हा र्कांवा या आशयाचा शब्द कुठे च ऐकू ये त नाही. होतकरू म्हणिे ज्याच्यात क्षमता आहे त
असा. धडपड करून, कष्ट करून, स्वतःच्या बुद्धीच्या िोरावर, र्चकाटीच्या िोरावर यश सांपादन करू
शकेल अशी क्षमता असणारा मुलगा हा आपल् या मुलीचा हात दे ण्यासाठी अगदी योग्य मानला िायचा.
आता क्षमता आहे त र्कांवा नाहीत या गोष्टी मागे पडल् या आर्ण आधीच यश सांपादन केले ला मुलगाच
हवा हा अट्टाहास सुरु झाला. म्हणिे त्ा मुलाचा पगार, त्ाची गाडी, त्ाच्या नावावर फ्लॅ ट असणे या
गोष्टीांना महत्त्व र्दलां िाऊ लागलां . रे डीमेड हवां सगळां . आर्ण हा दोर् मुलीच
ां ा नाही फक्त. त्ाां च्या
पालकाां चाही आहे हे मी अगदी स्पष्टपणे साां गते. आपल् या मुलीला लग्न झाल् यावर िराही तोशीस पडता
कामा नये, र्तचा कम्फटि झोन िराही मोडता कामा नये अशी चमत्काररक अपेक्षा पालक ठे वताना
र्दसतात. आपल् या मुलीला सवि सुख र्मळवीत या इच्छे त काही चूक नाही. प्रेमापोटीच ही इच्छा तयार
होते. पण यामुळे होतां असां लग्नाच्या बाबतीत अपेक्षा ठरवताना आपण आपल् या मुलीला बदलाां ना तयार
करण्याऐविी सगळां ‘िसां च्या तसां कसां राहील’ ते बघण्याचा सल् ला दे तो नकळतच. इां ग्रिीत एक म्हण
आहे - ‘Magic happens where comfort zone ends’. शाळे तून कॉले िमध्ये िातो, नांतर नोकरीला
लागतो, एक कांपनी बदलू न दु सरीकडे नोकरी करू लागतो अशा अनेक बदलाां च्या वेळी आपण
आपला कम्फटि झोन सोडत असतो. स्वतःच्या व्यस्क्तगत प्रगतीसाठी हे आवश्यकच असतां. त्ामुळे
लग्नाच्या र्नर्मत्ताने होणाऱ्या बदलाां कडे , कम्फटि झोन सोडायला लागणाऱ्या घटनेकडे अर्तशय
सकारात्मकपणे बघण्याची गरि आहे . एका बािूला आपण पालक अत्ांत अर्भमानाने साां गतो की
आपल् या सांसारात अगदी चमचा सुद्धा आपण एकेक करत िमवला आहे , सगळां कष्टाने उभां केलां
आहे . हे करत असताना आपण धडपडलो असू, पण माणूस म्हणून आपल् याला समृद्ध करण्यात याच
अनुभवाां चा तर हात आहे . आग आपल् या मुलामुलीन
ां ा सगळां रे डीमेड दे ण्याचा र्कांवा र्मळालां पार्हिे
असा अट्टाहास आपण का बरां धरतो?
मुलीक
ां डे च्या मांडळीांच्या अपेक्षा मुलाच्या पगारापाशी अडकून पडल् या असताना मुलाां चा आर्ण
त्ाां च्या पालकाां चा अपेक्षा ठरवताना होणारा गोांधळही र्चांतेची बाब आहे . वीस वर्ाां पूवी मुलां ज्या
पद्धतीची अपेक्षा साां गायचे, त्ाच पद्धतीच्या अपेक्षा आिही साां गताना र्दसतात. ‘मनर्मळाऊ, र्दसायला
चाां गली, िुन्या-नव्याचा सांगम साधणारी’ इ. आता वीस वर्ाि त पृथ्वीने वीस वेळा सूयाि ला प्रदर्क्षणा मारली
आहे , दे शात आर्ण समािात प्रचांड बदल झाले आहे त. बदलले ल् या पररस्थथतीत मुलीच्य
ां ा अपेक्षा
समिून घेऊन, त्ाहीपेक्षा नव्या र्पढीच्या बदलले ल् या िीवनशैलीला समिून घेऊनच मुलाने आपल् या
बायकोबद्दलच्या अपेक्षा ठरवायला हव्यात. र्शवाय मला तर अनेकदा असां िाणवतां की मुलाच्या

बायकोबद्दलच्या असणाऱ्या अपेक्षा आर्ण मुलाच्या आईच्या सुनेबाबत असणाऱ्या अपेक्षा यात फारच
अांतर आहे . लग्नासाठी अनु रूप िोडीदार शोधाचा प्रवास सुरु करण्याआधी अपेक्षाां च्या बाबतीत
आपल् या स्वतःच्या मनात पु रेशी स्पष्टता असणां गरिेचां असतां.
मी िेव्हा र्ववाहोत्सुक मुला-मुलीश
ां ी बोलते तेव्हा मला र्दसतो तो त्ाां च्या मनात उडाले ला
गोांधळ. सहिीवनात, सांसारात आपली नेमकी भूर्मका काय असेल, काय असली पार्हिे याबाबतची
स्पष्टता मुलां आर्ण मुली या दोघाां ना नाही. आपल् या आई-वर्डलाां च्या सहिीवनाचे एक मॉडे ल
त्ाां च्यासमोर असतां पण ते ही िसांच्या तसां हवां असतां असां नाही. साहर्िकच काळानुरूप,
पररस्थथतीनुसार त्ात बदल हवे असतात. आई िे सांसारात करत होती तेच मी माझ्या सांसारात करावां
असां मुलीला वाटत नसतां पण नवऱ्याने माि आपल् या वर्डलाां नी आपल् याला िसां िपलां -वागवलां तसां
असावां असां वाटत असतां. मुलाां ना अगदी आपल् या आई-वर्डलाां सारखां सहिीवन हवां असतां पण
त्ाचबरोबर आधी साां र्गतल् यानुसार आर्थिक आर्ण त्ापाठोपाठ आले ल् या सामार्िक रे ट्यामुळे
कमावणारी बायको हवी असते. बाप रे ! केवढा गुांता आहे , नाही? तरी इथे मी हा खू पच सुटसुटीत करून
माां डला आहे . व्यक्ती व्यक्तीनुसार यात असांख्य फाटे फुटत िातात, असांख्य कांगोरे असतात. आर्ण मग
आपल् या र्वचाराां चा, आदशाां चा, मूल्याां चा असा काही गुांता मुला-मुलीच्य
ां ा डोक्यात तयार होत िातो की
त्ात ते पुरते अडकतात. ही र्चांता करण्याची गोष्ट नाही. इथून पुढची खरी गांभीर बाब ही की आपण
गोांधळात पडलो आहोत, आपण आपल् याच र्वचाराां त असले ल् या अस्पष्टतेमुळे गुांत्ात अडकलो आहोत
याची िराही िाणीव र्कत्े काां ना नसते!
आर्ण इथेच र्ववाहपूवि ‘समुपदे शन’, म्हणिेच कौन्सेर्लां ग, उपयोगी पडते! समुपदे शकाबरोबर
बोलू न, आपले च र्वचार सुटे होत होत सगळां स्वच्छ-स्पष्ट व्हायला मदत होते. अनु रूप गेली र्कत्ेक वर्ि
सातत्ाने आपल् या सदस्ाां ना र्ववाहपूवि समुपदे शनाची सोय उपलब्ध करून दे त आले आहे . पुण्यातील
मुख्यालयात तर ही सोय उपलब्ध आहे च पण त्ाबरोबर प्रत्क्ष येणे शक्य नसणाऱ्याां ना आपण
फोनवरून आर्ण इां टरनेट कॉलद्वारादे खील ही सोय उपलब्ध करून दे तो. पूविर्नयोर्ित वेळेनुसार
(अपॉइां टमेन्ट नुसार) आपण अनुरूपच्या या सेवेचा िास्तीत िास्त सां ख्येने लाभ घ्यावा. अनुरूपची
तज्ज्ाां ची टीमच तुम्हा सगळ्ाां ना मदत करण्यासाठी सज्ज आहे . या सगळ्ाचा उद्दे श हाच की,
अनुरूपने ‘इथे लग्न िमते ’ याचबरोबर ‘इथे लग्न र्टकते आर्ण फुलते ’ हे ही उर्द्दष्ट ठे वले आहे !

