लिव्ह इन आलि िग्न
“लिव्ह-इन ही गोष्ट वे गाने िोकलिय होत असि् याने आता हळू हळू िग्न ही व्यवस्था समाजातून नाहीशी
होईि असं वाटतं का?”, हा िश्न मिा सगळीकडे लवचारिा जातोच. पुिे असो वा मुंबई, नालशक असो वा
नागपूर. मिा आठवतं पं धरा-सोळा वर्ाां पूवी ‘लिव्ह-इन’ लवर्यी जाहीरपिे लवशेर् चचाा ही होत नसे . िग्नालशवाय
मुिगा आलि मुिगी एकत्र राहतात ही गोष्ट सामान्य मध्यमवगीय कुटुं बात स्वीकारिी जािे जवळपास
अशक्यच होते. लसनेतारे आलि तारका अशा िकारे लिव्ह-इन मध्ये राहतात वगैरे गोष्टी मनोरं जन म्हिून
चघळि् या जात, पि या तथाकलथत उच्चभ्रू िोकां च्या गोष्टी आपि् या घराच्या उं बरठ्याच्या आत येतीि असं
मात्र फारसं कोिािा वाटत नसे . पि या नव्या शतकाच्या पलहि् या पं धरा वर्ाां चा वेग हा आधीच्या शंभर
वर्ाां इतका होता. ‘लिव्ह-इन’ ही गोष्ट वेगाने तरुिां च्या डोक्यात आलि हळू हळू उं बरठ्याच्या आतही आिी. हा
रे टा इतका जबरदस्त होता की ज्या गोष्टीवर फारशी चचाा ही होत नसे त्या गोष्टीमुळे िग्नसंस्थेसारखी एक
िाचीन व्यवस्था धोक्यात आिी आहे की काय असा िश्न अनेकां ना पडू िागिा आहे .
या िश्नािा अनेक कंगोरे आहे त. हा िश्न पडिाऱ्या अनेकां च्या मनात ‘लिव्ह-इन’ संकि् पनेबाबत
अलवश्वास आहे , तर काहींच्या मनात स्त्री-पुरुर् समानतेच्या लवचारां नी सकारात्मक कुतूहि आहे . एका बाजूिा
या ‘लिव्ह-इन’ िकारामुळे समाजाची वीि उसवण्याची भीती आहे तर काहींच्या दृष्टीने हा िग्नामुळे स्त्रस्त्रयां ना
वर्ाा नुवर्े ज्या दास्यात राहावं िागिं आहे त्यातून मुक्त होण्याचा मागा आहे . आलि बहुतां श सामान्य िोक हे या
दोन टोकां च्या मध्ये कुठे तरी संभ्रमावस्थेत आहे त. मी लववाह या लवर्यातिी अभ्यासक या नात्याने या
सगळ्याचा थोडा सलवस्तर अभ्यास करण्याचं ठरविं . अनेक मुिा-मुिीश
ं ी बोििे . त्यां चे लवचार समजून घेतिे .
आलि या सगळ्यातून मी या ठाम लनष्कर्ाा िा आिे आहे की, कात टाकत, आपिे रूप बदित िग्नसंस्था ही
व्यवस्था आपि् या समाजात लटकून राहिार. िग्नसं स्थेचे स्वरूप आजवर लकत्येकदा बदििे आहे आलि तसेच
ते पुढे बदितही रालहि. पि ती समूळ नष्ट होईि काय? मुळीच नाही.
मी या लनष्कर्ाा वर का आिे यासाठी सवािथम िग्न व्यवस्था अस्त्रस्तत्वात येण्याची कारिमीमां सा बघूया.
सामान्यतः इलतहासकार सां गतात, टोळ्यां मध्ये मािूस होता तेव्हा मानव समूहाची रचना ही मातृसत्ताक होती.
टोळ्यां मधीि िहान मुिं ही आईच्या नावे ओळखिी जात असत. कारि तेच शक्य होतं ! हळू हळू टोळ्या
स्त्रस्थरावि् या आलि शेती करू िागि् या. शेतीत राबू िागिा पुरुर् आलि स्त्रस्त्रया आपोआप मदत करू
िागि् या. शेतीमुळे जमीन मािकी हक्क तयार झािे . ‘िॉपटी’तयार झािी. पुरुर् ज्या जलमनीतून अन्न लनमाा ि
करतो ती जमीन त्याच्याच मुिािा लमळायिा हवी अशा लवचाराने वारसाहक्क तयार झािा. आलि या
वारसाहक्काच्या भावनेतून माझी संतती नेमकी कोिती हे कळण्यासाठी ‘लववाह’पद्धती लनमाा ि झािी असावी.
टोळी हे एकच कुटुं ब असिारी व्यवस्था जाऊन अनेक छोट्या कुटुं बां चा एक समाज बनू िागिा. कुटुं ब हा
समाजाचा पाया बनिा. आलि कुटुं बाची सुरुवात िग्नाने होऊ िागिी. साहलजकच िैं लगक आयुष्याची

सुरुवातही िग्नापासूनच होिे इष्ट मानिे जाऊ िागिे . आलि काही हजार वर्ाां त आपि ही व्यवस्था पक्की
रुजविी, इथि् या मातीत लभनविी. हा इलतहास िक्षात घे ति् यास िग्नाची दोन महत्वाची काये समोर येतात
एक म्हिजे िैं लगक आयुष्याची सुरुवात आलि पुढीि लपढीची लनलमाती व दे खभाि. आजही िग्नाचा उद्दे श याहून
पिीकडे गेिा आहे असं मानायची गरज नाही. आमच्या बहुतां श सवा मुिा-मुिीच्य
ं ा गटचचाां त ‘िग्न का
करायचं?’ या िश्नावर मुिा-मुिीन
ं ा ठोस आलि नेमकं उत्तर दे ता येत नाही. आयुष्यभराचा सोबती, सुख-दु ःख
वाटू न घेिारा जोडीदार, सोि-मेट वगैरे वगैरे पु स्तकी शब्ां ची उधळि होते पि वर उि् िे खिे ि् या दोन िमुख
उद्दे शां वर फार कमी जि ये तात. माझ्या मते , ज्या क्षिी आपि िग्न का करायचं याचं तकाशुद्ध इं ग्रजीत ज्यािा
रॅ शनि म्हितात असं उत्तर स्वतःिा दे ऊ शकू त्याक्षिी आपि िग्नासाठी तयार आहोत असं समजावं . वर
उि् िे खिे ि् या दोन उद्दे शां पैकी पलहि् या बाबतीत समाजव्यवस्था मुळीच िवलचक नाही आलि दु सऱ्या
बाबतीत आजची आपिी कायदे व्यवस्था िग्न-संस्थेिा लवशेर् महत्व दे ते. आलि कायदे व्यवस्था व
समाजव्यवस्था या एकमेकींपासून फार काळ फटकून राहू शकत नाहीत. याचाच पररपाक म्हिजे नुकतेच
काही खटि् यां त न्यायाियां त लिव्ह-इन मध्ये राहिाऱ्या जोडप्ां चा दजाा हा लववाहीत जोडप्ां सारखा धरिा
जावा असा लनकाि लदिा. नवरा-बायकोिमािे पि िग्न न करता एकत्र राहिाऱ्या जोडप्ां त वारसाहक्क,
वेगळे होताना जोडीदारािा लनराधार करण्यासारखे घडिे िे िकार यामुळे न्यायाियाने ही पाविे उचििी हे
आपि नाकारू शकत नाही. थोडक्यात ज्यािा समाजाच्या फार लवरोधात जाऊन आपिे िैं लगक आयुष्य सुरु
करायचे नाही, ज्यािा आपि् या वारसाहक्कां मध्ये बाधा यायिा नको आहे अशा कोित्याही मािसासाठी
लिव्ह-इन मध्ये पडिे लहताचे नाही. काही बंडखोर सगळीकडे असतात तसेच याही बाबतीत असतीि. पि
म्हिून सगळा समाजच मूिभूत उद्दे श पूिा करिाऱ्या िग्नसंस्थेिा नाकारे ि असं मिा वाटत नाही. हे चूक, हे
बरोबर असे ठोस काळे -पां ढरे ठरवता येत नाही. ज्याने त्याने आपिा एखादी कृती करतानाचा उद्दे श काय
आहे हे पारखून कृती करावी इतकीच स्वच्छ अपेक्षा आपि ठे विी पालहजे . आलि त्या लदशेने सहकाया ही केिं
पालहजे.
माझ्या लपढीति् या बहुते कां चा असा समज असतो की लिव्ह-इन म्हिजे कसिं च बंधन नाही. आज
वाटिं एकीबरोबर राहतोय, उद्या दु सरी व्यक्ती. पि एका गप्ां मध्ये स्वप्नीि म्हिािा ते मिा वाक्य अवडिं “आम्ही आधीच्या लपढीसारखे अगदी एकलनष्ठ नसू कदालचत. आमच्यातिे अनेकजि ‘टर ायि अँड एरर’ करून
झािे िे पि असतीि. पि आम्ही आमच्या जोडीदाराशी लनष्ठावान नाही असं नाहीये . आमच्या लनष्ठा समजून
घ्या”. आज ‘लिव्ह-इन’ मध्ये लदसिाऱ्या स्वातंत्र्याच्या शक्यतेमुळे आज अनेकां ना ते आकर्ाक वाटतं हे मिा
मुळीच आश्चयाा कारक वाटत नाही. लिव्ह-इन म्हिजे अमुक अमुक असं िे बि करिं मी सोडिं य. आपि् या
कृतीचा उद्दे श काय आहे याकडे या नव्या लपढीने िक्ष द्यायचं ठरविं तर ‘ित्येक िग्नात हे लिव्ह-इन चे फायदे
लनमाा ि करता ये ऊ शकतात, पि लिव्ह-इन मध्ये िग्नाचे फायदे लमळवता येत नाहीत’ हे त्यां च्याच िक्षात येईि,
आजही येतेच आहे .

शेवटी जाता जाता एक गोष्ट सां गावी वाटते. मागे महाराष्टर टाईम्सच्या ‘संवाद’ पुरविीत मी सदर
लिलहत होते तेव्हा ‘सेकंड इलनंग’लवर्यी, म्हिजे दु सरे िग्न करिाऱ्यां लवर्यी लिलहिं . त्यावेळी ज्येष्ठ
नागररकां च्या एकटे पिालवर्यी मी बोििे होते. आज थोडे धाडस करूनच लिलहते आहे , मिा वाटतं,
एकट्या ज्येष्ठ नागररकां नी आपि् यासाठी जोडीदार शोधून सेकंड इलनंगची सुरुवात जरूर करावी पि
कायदे शीर िग्नाच्या व्यवस्थेत लशरण्याऐवजी लनव्वळ सोबतीच्या दृष्टीने लिव्ह-इनचा पयाा य लनवडावा. लिव्हइन ही गोष्ट तरुिां पेक्षा ज्येष्ठां साठीच अलधक उपयुक्त ठरे ि असं माझं मत आहे ! वारसाहक्क, वाद, त्या
वयात नवीन कुटुं बां शी जुळवून घेिं या गोष्टी तर टाळता येतीिच आलि आयुष्याची संध्याकाळ नवीन
जोडीदारासोबत शां ततापूिा पद्धतीने घािवता येईि. बघा लवचार करून!

