


वैवाहिक सिजीवनाचा प्रवास 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लवेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध 

उांचीिर जात रहािा. 
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Professional Experience 

———————————— 

Tata Institute of Social Sciences, Mumbai 

Asst. Professor.(November 2013-Present) 

Family Court, Mumbai 

Marriage Counsellor (October 1989-November 2013) (24 Years) 

Tata Memorial Hospital, Mumbai 

Head of Social Work Department (November 1986 - September 1989) 

GT Hospital, Mumbai 
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Speech Therapy for Cleft Lip and/or Cleft Palate (1986, Republished 1998). 

 [ Marathi, English, Hindi, Gujarathi] 
 

Role of Medical Social Worker in a Hospital Setup (1986) [English] 
 

Therapies for Cancer Patients (1988) [English] 
 

Family Court - Act and Procedure (1993, Republished 2016, Echasty 

Publication) [Marathi] 
 

Role of Marriage Counsellor in a Judicial Setup (1993) .[English] 
 

Saptapadi : Pre Marriage Counselling (2011). [Marathi] 
 

Dos and Don’ts for Parents with Matrimonial Disputes (2013). [English] 
      

Notes on Hindu law for LLM Students (1996) .[English] 
 

“Vihahawed” : Marriage Counselling (2000, Granthali Publication). [Marathi] 
 

“Khau Aanande” (2016, e-sahity) [Marathi] “Family court” (2017, e-sahity). 

[Marathi] 
 

“Custody of Children in Matrimonial Disputes” (2017, Studium Press) .[English] 
 

“Trainer’s manual on communication skills” (2018, Studium Press). [English] 
 

“Sankalan Anubhavache” (2018, e-sahity) .[Marathi] 
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प्रस्तावना 

========= 

 

हववाि िा एक सोिळा असे लिानपणापासून मी बघत आले. लग्नकायष म्हणजे 

छानछान कपडे घालायचे, िूप पाहुणे मंडळी येणार आहण हमष्ांन्नाची जेवणे असे 

लिानपणी माझे समीकरण िोते. मोठी िोत गेले तसे लग्नातले गोधंळ लक्षात यायला लागले. 

रागवणे, रुसवे फुगवे ह्ांची जाहणव िोऊ लागली. पण तरी लग्नात मजा येते असे 

सुरुवातीला वाटत राहिले. िळूिळू मात्र नवरानवरीच्या ; हवशेर्त: नवरीच्या आई-वहडलांची 

लगबग आहण ओढाताण हिसू लागली. नवरीला घर सोडून जायचे िे टेंशन आहण हतच्या 

आई वहडलांना एकीकडे आनंि वाटला तरी मुलीच्या भहवष्याची हचंता िे सगळे त्यांच्या 

वागण् यातून मला कळू लागले. समजायला लागल्यावर मग लग्न िा सोिळा असला तरी त्या 

मागची धडपड जास्त त्रासिायक वाटू लागली. 

 

हववािा बद्दल जास्त जाणून घेण्याची माझी हजज्ञासा वाढू लागली. अमूक एक वय 

झाले की लग्न करावे लागते असा समाजाचा हनयम मला अनुभवायला आला. आता 

पररखथिती िोडी बिलतेय, पण साधारण २५-३० वर्ाांपूवी पयांत ठराहवक वयात लग्न नािी 

झाले तर त्या मुलीत कािीतरी िोर् आिे असे समजले जायचे. माझेिी ठराहवक वयात लग्न 

आईवहडलांनी ठरवून करुन हिले. 

  

िॉखिटल मधे्य वैद्यहकय समाज सेहवका म्हणून सात वरे् काम केले. घरातली एक 

व्यक् ती आजारी झाली की त्याचे पडसाि संपूणष कुटंुबावर उमटतात. आजारी व्यक् ती कोण 

आिे त्यावर ह्ा पररणामांची तीव्रता आहण स्वरुप बिलते. जसे की घरातील कमवती व्यक् ती 

जर आजारी असेल तर घरच्या आमिानीवर  पररणाम िोतो आहण मग कुटंुबातील 

सगळ्ांच्याच जीवनावर पररणाम िोतात. घरातली स्त्री आजारी तर घरातली कामे कोण 



करणार िा मोठा प्रश्न उभा रिातो. मला आठवतेय की टाटा मेमोररयल िॉखिटल मधे्य 

काम करताना तसेच जी.टी. िॉखिटल मधे्यसुद्धा आजारी व्यक् तीभोवती सगळे कुटंुब कसे 

हफरत असते आहण त्याचे पररणाम कुटंुबातील व्यक् तीवंर आहण त्यांच्या एकमेकांतील 

नातेसंबंधावर आहण सामाहजक जीवनावर िोत असतो. 

 

 

पुढे मी हववाि समुपिेशक म्हणून मंुबईच्या कुटंुब न्यायालयात पंचवीस वरे् काम 

केले. ह्ा काळात वैवाहिक संबंध अगिी जवळून पिावयास हमळाले. काळानुसार त्या 

संबंधात िोणारे बिलिी हिसून आले. व्यक् ती हततक्या प्रकृती. तसेच प्रते्यक जोडप्याचे एक 

वेगळे सिजीवन असते.  

 

पतीपत्नी िे संबंध िोघांचे एकमेकांशी आहण िोघांचे िोघांच्या कुटंुहबयांशी जोडलेले 

असतात. मानवी नातेसंबंध िे कोणत्यािी िेशात, प्रांतात सारिेच गंुतागंूतीचे असतात. 

त्यातून खस्त्रयांची पररखथितीसुद्धा िुिैवाने सगळीकडे सारिी आढळून येते. िेश, जात, पंि, 

वगष, धमष ह्ानुसार त्याचे स्वरुप बिलते पण मुळाशी असलेली पररखथितील समानता 

नक्कीच हिसून येते. 

 

स्त्री अभ्यास कें द्रामधे हशकवण्याची संधी मला हमळाली. गेली सात वरे् ह्ा कें द्रात 

हवद्यार्थ्ाांना हशकवताना मी पण बरेच कािी हशकले. १९८३-८४ पासून स्त्री मुक्ती 

कायषक्रमामधे भाग घेत िोते. अशा कायषक्रमातून स्त्री पुरुर् समानतेसाठी हवहवध उपक्रम 

राबवले जात िोते. नातेसंबंधाची बिलती रुपे अनुभवायला येत िोती. काळानुसार 

नातेसंबंधांचे स्वरुप बिलत आिेच पण त्याच बरोबर हववािाच्या कल्पना सुद्धा बिलत 

आिेत, पती पत्नी ह्ांच्या भूहमका बिलत आिेत. हववािाबद्दलच्या आहण 



जीवनसािीिाराबद्दलच्या अपेक्षा सुद्धा बिलत आिेत. हववाि िे कािीनंा जाचक बंधन वाटू 

लागले आिे आहण म्हणूनच मैत्री कराराचे  प्रमाण वाढत आिे. स्त्री अभ्यास कें द्रात,  कुटंुब 

ह्ा संथिेत स्त्रीला कसे िुय्यम थिान हिले जातेय ह्ाची चचाष िोते. ह्ा दृष्ीकोनातून हववाि 

आहण वैवाहिक नाते संबंध ह्ांची हचहकत्सा ह्ा हलिाणात केली आिे. 

 

आजच्या तरुण पीढीला स्त्री पुरुर् समानता पटत नािी असे म्हणणे योग्य िोणार 

नािी. मुलीनंा िी असमानता जाचक वाटते आहण त्या सिन करत नािीत. वेळोवेळी 

त्याबद्दल त्या व्यक्त िोतात. मुलांना पण ते पटते पण वैचाररक पातळीवरच बर् याचिा ते 

अडकून रिाते, व्यविारात परत पुरुर्प्रधान वागणूक हिसून येते. आज मुलांना आपली 

पत्नी िी चारचौघात मॉडनष आहण घरात जुन्यापद्धती प्रमाणे वागणारी अशी िोन्ही असणारी 

असावी असे वाटते. आता मुलगी िी एक व्यक्ती आिे, हतला हतची स्वत:ची मते आिेत, 

आवडनावड आिे िे नको का लक्षात घ्यायला? बर् याचिा इिे गफलत िोते. आपल्या 

अपेक्षा वाजवी आहण वास्तहवक  आिेत का िे प्रते्यकाने तपासून पिायला िवे. 

 

आतापयांतच्या अनुभवावर आधारीत िे हलिाण करीत आिे. ह्ा पुस्तकात वैवाहिक 

समस्ांबद्दल चचाष न करता त्या वैवाहिक संबंधाचे स्वरुप आहण त्याचा प्रवास ह्ाबद्दल चचाष 

केली आिे. वैवाहिक समस्ांवर तसेच कुटंुब न्यायालयावर आहण घटस्फोटाबद्दल मी 

वेगळी पुस्तके हलिीलेली आिेत. आताच्या पुस्तकाचा िेतू िा आिे की प्रते्यक जोडप्याला 

आपले नातेसंबंध आहण वैवाहिक सिजीवन ह्ाचा ह्ा पुस्तकात हिलेल्या महितीवरुन 

पडताळा घेता यावा आहण  त्यांचे सिजीवन जास्त आनंिी करता यावे. 

 

अजूनिी आपल्याकडे ठरवून केलेल्या लग्नाचे प्रमाण िे पे्रमहववािापेक्षा अहधक 

आढळते. अहलकडे लग्न ठरण्यापूवी बर् याचिा िोघांना भेटू िेतात. ह्ाकाळाचा िोघांनी 



सिुपयोग केल्यास त्याचा उपयोग िोघांना िे संबंध जोडायचे की नािी हकंवा जोडले तरी 

िोघांचे स्वभाव एकमेकानी जाणून घेतलेले असल्याने सिजीवना बद्दल िोघे एकत्रपणे 

हनणषय घेऊ शकतात. पण ह्ा भेटी कशा वापरायच्या िे कोणीच हशकवत नािी. म्हणून ह्ा 

पुस्तकात त्याबद्दल माहिती हिली आिे. 

 

लग्नानंतरचे पहिले वर्ष िे अतं्यत मित्त्वाचे असते. िा त्यांच्या सिजीवनाचा पाया 

असतो. पाया मजबूत तर इमारत ढासळण्याची शक्यता कमी. 

ह्ा काळातल्या संबंधाबद्दल ह्ा पुस्तकात चचाष केली आिे. 

 

लग्नानंतर सिसा एक िोन वर्ाषत मूल िोते. मुलाला मोठे करण्याची जबाबिारी मग 

पती पत्नीवर येते. आई- बाबाची भूहमका हनभावताना पती- पत्नी ह्ा भूहमकांना कधीकधी; 

हकंबहुना बर् याचिा मुरड घालावी लागते. त्याचे पडसाि िोघांच्या वागणूकीवर िोतात. 

ह्ाकाळातील सिजीवनाबद्दल फार कमी वेळा बोलले जाते. कोणी कधी चचाष करीत नािी 

हकंवा कुठे हशकवले जात नािी. पाण्यात पडले की पोिता येते असा समाजाचा समज 

असतो. पण पोिता नािी आले तर बुडायला िोते त्याचे काय? म्हणूनच िा कालावधी 

िुलषक्षीत करुन चालत नािी.  

 

सरते शेवटी आपल्या उतार वयातील वैवाहिक सिजीवनाचे पण कािी हवहशष् पैलू 

असतात. आयुष्यातील प्राधान्यक्रम बिलतो. िोघांचे शाररररक वय वाढते. कािी शाररररक 

मयाषिा येतात. कधीकधी कुठले आजार येतात आहण त्याचे और्धोपचार सुरु िोतात. 

त्यातसुद्धा आपल्याकडे नवरा आहण बायको िोन्ही वयस्कर असले तरी बायकोकडूनच्या 

अपेक्षा पूवीसारख्याच रिातात आहण मग हवसंवािाला सुरुवात िोऊ शकते. ह्ाकाळात 

जोडीिाराची साि कधीकधी त्याच्या मृतू्य मुळे संपते. एकटेपण येते. कोणी त्यानंतर 



पुनहवषवाि करतात. पण पुनहवषवािाच्यावेळी योग्य सािीिार हनवडणे िूप मित्त्वाचे असते. 

पुनहवषवािाच्याबद्दल ह्ा पुस्तकात माहिती हिली आिे. 

 

एकूण िे पुस्तक वैवाहिक सिजीवनाच्या प्रवासाबद्दल चचाष करते. 

वाचकांना ते मागषिशषक ठरावे अशी आशा करते. 

 

डॉ. सुजाता मोरे चव्हाण 

बी.एस.सी. (ए.एस.टी) एम.ए. (एम.पी.एस.डबू्ल) 

पीएच.डी. (लॉ) पोस्ट गॅ्रजु्यएट हडप्लोमा - ि्युमन राईट्स. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ज्यांनी जीवनाचे हशक्षण 

मला हिले त्या आई- आण्ांना 

सहवनय समहपषत. 

 

  



१.  हववािापूवीचे हिवस 

 

कुटुुंबसुंस्था : पूवी आहि आता 

 

 समाज कधी खथिर नसतो. कालानुसार त्यात बिल िोत असतात. सामाहजक 

पररवतषनाचे पडसाि समाजातील हवहवध संथिांवर व नाते संबंधांवर उमटत असतात. 

 सुमारे पाच िजार वर्ाांपूवी नांगराचा शोध लागला व समाजव्यवथिा बिलून गेली. 

पूवी खस्त्रया शेती सांभाळत परंतु नांगराच्या शोधा नंतर शेती कामाची जबाबिारी पुरुर्ावर 

पडली. जमीन हजंकून आणून व जास्तीत जास्त जहमन लागवडी िाली घेऊन भरपूर धान्य 

हनमाषण करण्याचे काम पुरुर्ां कडे गेले. पुढे जहमन िारी उियास आली व त्यातूनच वारस 

मुलगा िवा असे वाटू लागले. जहमनिारांनी रीती, ररवाज, परंपरा हनमाषण करुन खस्त्रयांना 

एकाच पुरुर्ाशी शरीरसंबंध करण्याचे बंधन आणणे व त्यातून हववाि-प्रिा उियास आली. 

िळूिळू िी हववाि-प्रिा जहमन िारी घराण्यांतून हझरपत सामान्य जनतेत रुढ झाली. 

 आपल्याकडे गेल्या कािी िशकांत कुटंुब संथिेने केलेल्या प्रवासाचा आपण आढावा 

घेऊया. 

 

 १९६० ते१९७० : राज्यात कािी हठकाणी औद्योहगक वाढ झाली व तेिे चाकरमानी 

वगष वाढत िोता. नोकरीसाठी कुटंुबाचा कताष शिराकडे येत िोता व कालांतराने त्याने 

आपल्या कुटंुबालािी आणले. हशक्षण / नोकरी साठी कोणी शिरात येत िोते, आपल्या 

कुटंुहबयांना इकडे आणून खथिर िोत िोते, िळूिळू स्वतंत्र (Nuclear) कुटंुब हनमाषण झाले 

तरीिी त्यांची नाळ मूळ गावाशी व मोठ्या कुटंुबाशी तुटली नािी. सासू-सासरे, नणंि-िीर 

वगैरे ह्ा कुटंुबाचा भागच िोते. महिला हशकायला लागल्या, नोकरी करु लागल्या पण 

चाकोरीबद्ध के्षत्रातच रमत िोत्या, कुटंुब सांभाळून सवष करत िोत्या. हववाि व कौटंुहबक 



नात्यांसाठी सामाहजक हनयम व बंधने मान्य केलेली िोती. आंतरजातीय / आंतरधहमषय 

हववािांना मान्यता नव्हती. िे िशक संपता महिला चळवळीची सुरुवात झाली. कौटंुहबक 

समस्ांवर महिलांनी आवाज उठवला व महिला शक्ती समाजाला िािवायला सुरुवात 

केली. तोपयांत कुटंुबातील समस्ा कुटंुबाच्या बािेर पडू हिल्या जात नव्हत्या.  

 याच िशकात हंुड्याची प्रिा बंि व्हावी यासाठी हंुडा हवरोधी कायिा संमत झाला.  

 

 १९७० ते १९८० : महिला चळवळी जोमाने सुरु िोत्या. महिला लेखिका, महिला 

साप्ताहिके, माहसके प्रहसद्धीस आली. पुरुर्ांच्या मानल्या जाणार् या के्षत्रात महिलांनी प्रवेश 

करण्यास सुरुवात केली. मुलीनंा हशक्षण हमळावे ह्ाला समाजात मान्यता हमळाली. महिला 

मात्र घर, कुटंुब सांभळूनच नोकरी करत िोत्या. घरातल्या सवाांची काळजी, जबाबिारी 

घरातील स्त्री पार पाडत िोती. या बिलांचा पररणाम नातेसंबंधांवरिी हिसून येत िोता. 

 याच िशकात १९७८ मधे्य हिंिू हववाि कायद्यात संमतीने घटस्फोटासाठी मान्यता 

िेण्यात आली. 

 

 १९८०-१९९० : ह्ा िशकात व्यक्ती स्वातंत्र्याला मित्त्व प्राप्त झाले. कुटंुबातील 

समस्ा आता घरातल्या घरात न रिाता बािेर त्यासाठी मित घेतली जाऊ लागली.  

सन १९८३ मधे्य ४९८ए कलम इखियन पीनल कोड मधे हनमाषण केले गेले. हववाहित 

खस्त्रला सासरच्याकडून िोणार् या हिंसाचाराच्या बाबत ह्ा कलमामधे तरतूि केली गेली 

आिे. 

कुटंुब न्यायालय कायिा १९८४ ला संमत झाला. कुटंुब न्यायालयाची थिापना िोऊ 

लागली. समुपिेशनामाफष त कौटंुहबक समस्ा सोडवण्यास मित घेतली गेली. पुरुर्ांच्या 

बरोबरीने खस्त्रया सवष के्षत्रात काम करु लागल्या. वैवाहिक नात्यात समानता असावी अशी 

मागणी िोऊ लागली. 



 १९९० ते २००० : या काळात कुटंुबपद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बिल घडून आले. 

कौटंुहबक समस्ा िाताळण्यासाठी मिाराष्र ात कुटंुब न्यायालये थिापन झाली.  

 स्वतंत्र कुटंुब मोठ्या प्रमाणात हिसू लागली. व्यखक्त-स्वातंत्र्याला मित्त्व प्राप्त झाले. 

कुटंुबातील प्रते्यक जण स्वत:चे एक हवश्व हनमाषण करु लागला. महिला पुरुर्ांच्या बरोबरीने 

सवष के्षत्रात पिापषण करत िोत्या. घरकाम व घरातील कामे केवळ खस्त्रयांचीच का? असा 

प्रश्न खस्त्रयांनी हवचारायला सुरुवात केली. स्त्री चळवळीनंी जोर धरला िोता. स्त्री-पुरुर् 

समानतेची मागणी वाढली िोती. शिरात एकमेकांकडे जाणे-येणे कमी झाले. गतीमान 

आयुष्यामुळे नाती केवळ कागिोपत्रीच रयला लागली.  तांहत्रक शोधांमुळे जग जवळ आले 

पण केवळ ’िाय-िॅलो’ करण्यापुरते संबंध राहिले. एकूणच व्यक्तीस्वातंत्र्य व 

आत्मकें हद्रतपणा सवषत्र हिसू लागले. नात्यांमधला ओलावा िळूिळू कमी िोऊ लागला. 

ग्राहमण भागातिी हवकास िोऊ लागला व गावांत बिल घडून आले. गावी हशक्षण व नोकरी 

उपलब्ध िोऊ लागल्यामुळे गावातली रिाणीपण सुधारली.  

 हववाि हटकत नसेल तर घटस्फोट घेण्याचा पयाषय समाजाने खस्वकारण्यास, 

कुटंुबातील समस्ा चार हभंतीतंच लपवून न ठेवता समुपिेशकांची मित घेण्यास सुरुवात 

झाली. 

 

 २००० ते २०१० : ह्ा िशकात आय.टी. सेक्टरमधे्य िूप सुधारणा झाल्या. तरुणवगष 

कॉलसेंटर मधे्य नोकरीस जाऊ लागला. कॉम्प्पु्यटरवर कामे िोऊ लागली. तरुणवगाषचा 

जीवनाकडे पिाण्याचा दृष्ीकोन पूणषत: बिलला. घरातल्या घरातिी व्यक्ती मोबाईलवरुन 

बोलू लागल्या. एकमेकांसाठी वेळ नािी असे प्रकर्ाषने हिसून आले. नात्यांची वीण सैल िोत 

गेली. रुढी, परंपरांना स्वीकारणे नाकारले जाऊ लागले. हववािसंथिासुद्धा डळमळीत िोऊ 

लागली की काय असे वाटू लागले. हववािपूवष लैंहगक संबंध, कुमारीमाता, डबल इनकम, 

नो कीड (DINK), समहलंगी संबंध, हलव्ह इन ररलेशनहशप ह्ा घटना घडतांना हिसू लागल्या 

व त्यांचे प्रमाणिी िळूिळू वाढतेय.  



 प्रसारमाध्यमे व संपकष  माध्यमांमुळे गावातिी बािेर काय चालू आिे िे समजू लागले. 

गाव व शिर ह्ातील रिाणीमानातला फरक कमी िोत गेला. आंतरजातीय / आंतरधहमषय 

हववािांची संख्या वाढली. िािवून / ठरवून केलेल्या हववािांचे प्रमाण िे पे्रमहववािांपेक्षा 

िूप जास्त राहिले. हववाि ठरहवणे िे जेष्ठ मंडळीचें काम िोते, तरुण वगष जेष्ठांचे ऐकत िोते. 

एकत्र कुटंुबपद्धतीला तडा गेला व स्वतंत्र कुटंुबपद्धती जास्त प्रमाणात अखस्तत्वात आली. 

तरीिी घरातल्या जेष्ठांच्या घराजवळच िुसरे घर घेऊन तरुणमंडळी राहू लागली. म्हणजे 

म्हटले तर एकत्र व म्हटले तर वेगळे. घरातल्या जेष्ठांची जबाबिारी नाकारली नािी पण 

स्वत:चे स्वातंत्र्यपण जपले जात िोते. 

 कौटंुहबक हिंसाचार कायिा २००५ साली केला गेला. कौटंुहबक हिंसाचार कायद्यात 

पीहडतेचे िक्क आहण संरक्षणाबाबत तरतूि आिे. 

 

 २०१० ते २०२० : आज आपल्या समाजात घटस्फोटांची संख्या वाढतेय. ’आमचे पटत 

नािी म्हणून आम्ही वेगळे िोतोय’ असे तरुण वगाषत ऐकायला हमळते. आंतरजातीय व 

आंतरधहमषय हववािांची संख्या वाढली आिे. तरुणांना "लग्न म्हणजे सात जन्माचे बंधन" 

मान्य नािी. आजची हपढी िूप व्यविारी व फायिे-तोटे ह्ावरुन गहणत करणारी आिे. 

’त्याग’ त्यांना मंजूर नािी. ’मीच का माघार घेऊ?’ असे पिोपिी हवचारणारी आजची हपढी 

भावहनक पातळीवर हवचार करतनािी. नाती िवी आिेत पण त्यामुळे त्यांच्या िैनंहिन 

कामकाजात त्यांना अडिळा नकोय. ’केअर टेकसष’ (काळजी / मित िेणार् या) ची गरज 

वाढते आिे. ह्ा व्यवसायात आता जम बसतोय. वैवाहिक समस्ांचे स्वरुप बिलत आिे. 

’हववािातील बलात्कार’ ह्ा संकल्पनेला मान्यता हमळवली जात आिे. पती-पत्नी ह्ांतील 

समानतेच्या पायावर वैवाहिक नातेसंबंध असावेत असा आग्रि धरला जात आिे. खस्त्रया 

वेगाने प्रगती करत असतांना पुरुर्वगष मात्र अजून हततकासा पुढे गेलेला नािीए. आपली 

पत्नी हशकलेली िवी पण त्याचबरोबर संसार, परंपरा पाळणारी, रीती-ररवाज जपणारी िवी 



अशी अपेक्षा आजचा पुरुर्वगष करतोय. पुरुर्वगाषला सोबत घेऊन स्त्री चळवळ पुढे 

चालवायची गरज आिे.  

 आपण पाश्चात्यांचे अनुकरण करतोय आहण पाहश्चमात्य मात्र भारतीय संसृ्कती उत्तम 

म्हणून ती स्वीकारायला लागली आिे.  

 काळानुरुप समाजात बिल घडत असतात. घडणार् या बिलांशी जुळवून घ्यायचे 

असेल तर त्यासाठी आवश्यक ती जीवन कौशले्य आत्मसात करावयास िवीत. आपली 

नैहतक चौकट न बिलता आलेले बिल स्वीकारण्याचे आव्हान आज उभे आिे. हववािसंथिा 

/ कुटंुबसंथिा ह्ा समाजातील नातेसंबंधांची वीण पक्की करतात. आपली जीवनमुले्य 

जाणून आपले जीवन सजगतेने जगण्यासाठी तरुणहपढी सजग असली पाहिजे तरच त्यांनी 

स्वीकारलेल्या हनणषयाच्या पररणामांनाआपण सामोरे जाऊ शकू.  



हववािपूवव मार्वदर्वन 

 

हववाि िा मंगल प्रसंग.  लग्नाची तयारी म्हटले की लग्नासाठी जागा  जेवणाचा मेनु-

अिेर- मानपान व िरेिी ह्ाची धांिल उडते.  वधु-वर िोघेिी कल्पना हवश्वात संचार करीत 

असतात.  लग्नपद्धती, आिेर, मानपान ह्ामधे्य शारररीक-मानहसक व सामाहजक 

तयारीबद्दल बर् याचिा िुलषक्ष िोते.  लग्नानंतर मुलगी फक्त पत्नीच बनत नािी तर कोणाची 

तरी सून, वहिनी, काकी, मामी अशा अनेक भूहमका हतला पार पाडायच्या असतात.  

मुलीप्रमाणेच मुलावरिी हवहवध भूहमका बजावण्याची जबाबिारी पडते.  ह्ा सवाांसाठी 

आधीपासूनच तयारी असली तर त्या भूहमका यशस्वीपणे पार पाडणे सिज शक्य िोते. 

 

िल्ली लग्नापूवी वधु-वरांच्या भेटी िोऊ िेणे समाजात मान्य केले जात आिे.  पण ह्ा 

भेटीमंधे्य काय बोलायचे िे माहित नसल्याने बर् याचिा भेटीगाठी झाल्या तरी मित्त्वाची 

चचाष राहूनच जाते.  ह्ा भेटीमंधे्य घांनी एकमेकांना जाणून घेणे, िोघांच्या भहवष्याबद्दलच्या 

कल्पनांची िेवाणघेवाण घेणे अपेहक्षत असते.  नवरी मुलगी जर एकुलती एक हकंवा भाऊ 

नसणारी असेल तर हतला आपल्या आईवहडलांचा सांभाळ करण्याची ईच्छा (वा गरज) 

असेल तर त्याबद्दलिी पूणष कल्पना लग्नाआधी असणे मित्त्वाचे ठरते कारण नािीतर 

लग्नानंतर त्या मुलीची कुचंबणा िोण्याची शक्यता नाकारता येत नािी.  आपल्या 

जोडीिाराबद्दलच्या अपेक्षा काय आिेत त्या चहचषल्या जाव्यात.  कोणत्यािी प्रकारचे वं्यग 

अिवा आजार असेल तर त्याची िष् कल्पना द्यावी. 

पती-पत्नीचें नाते िूपच जवळचे असते. िोघांनी एकमेकांना समजून घेऊन िे नाते 

फुलवावे लागते.  पे्रम-हवश्वास-सुसंवाि-आिर िे ह्ा नात्यांचे मूलभुत घटक िोत.  त्याग-

तडजोड िोिोकंडून िोण्याची गरज असते.  प्रते्यक व्यक्तीमधे्य कािीतरी उहणव असते.  

कोणीच शंभर टके्क योग्य नसतो.  आपापल्या जोडीिाराला त्याच्या/हतच्या गुणा-



अवगुणांवर स्वीकारणे िे हववाि संबंधात अपेहक्षत असते. 

 

आपण ’लग्न’ का करतो? िा प्रश्न प्रते्यकाने स्वत:च्या मनाला हवचारावा.  प्रते्यकाचे 

उत्तर वेगवेगळे हमळेल.  कोणी म्हणेल माझ्या घरचे सांगतात म्हणून मी लग्न करत आिे, 

तर कोणी म्हणेल माझे वय वाढत चाले तेव्हा लग्न करावेच लागणार म्हणून मी लग्न करीत 

आिे.  कोणाच्या मते मला आयुष्यभराचा जोडीिार िवा आिे म्हणून मी हववािबंधनात 

अडकत आिे.  कोणाच्या मते घरात कोणी बाईमाणूस नािी तेव्हा लग्न करायचे ठरवले.  

कोणाला वाटते की लग्न नािी केले तर समाज काय म्हणेल?  म्हणून लग्न करीत आिे.  अशी 

हवहवध प्रकारची कारणे असू शकतात आहण अशी हवहवध कारणे असणे वावगेपण नािी.  

परंतु आपण लग्न का करतोय त्याची िष्ता स्वत:च्या मनात असणे तसेच ते जोडीिारासिी 

माहित असणे मित्त्वाचे असते.  उिािरणािष, एिाद्या मुलाने घरात आईला मितीसाठी 

बाई िवी म्हणून लग्न केले व बायको घरात आणली.  त्याची बायको कररयरला मित्त्व 

िेणारी व घरात काम करण्याची आवड नसणारी हनघाली तर त्यांचा संसार कसा हटकेल?  

म्हणूनच लग्न करतांना आपल्या जोडीिाराबद्दलच्या अपेक्षा िष् असावयास िव्यात.  लग्न 

करायचे िे आपण स्वत:  ठरवणे मित्त्वाचे असते.  आईवहडल म्हणतात म्हणून लग्न करत 

आिे असे असले तर लग्नानंतर जोडीिाराशी नाते जुळवतांना त्याचा त्रास िोण्याचा संभव 

असतो.  जोर-जबरिस्ती िी लग्नाच्या बाबतीत अयोग्य असते. 

 

संसार करण्याची मनापासून तयारी िवी.  संसार म्हणजे संवाि + सामंस् + रक्षण, 

पती-पत्नीचें नाते सािचयाषने जास्त जवळचे बनते.  िोिोनंी एकमेकांना समजून घ्यायला 

िवे.  िोन व्यक्ती िोन वेगवेगळ्ा कुटंुबातून आलेल्या असतात त्यामुळे िोिोमंधे्य स्वभाव-

आचार-हवचार ह्ात तफावत िी असणारच िे मान्य करुन िोिोनंा रुचणारा आचार-हवचार 

त्यांनी स्वीकारावा लागतो.  कल्पनाहवश्वात रमून रिाण्याने संसार करणे शक्य िोत नािी.  

नाटक-हसनेमांमधे्य आपण पती-पत्नीचे रोमॅखिक नाते बघतो पण वास्तवात तसेच रािणे 



शक्य नसते.  चोवीस तास िोघांना सोबत रिावयाचे असते.  लग्नापूवी व लग्नानंतर ह्ात 

ह्ामुळेच फरक जाणवतो. 

 

लग्नापूवी िोघे एकमेकांना आपले चांगले गुण िािवण्याचा प्रयत्न करत असतात.  

हशवाय हिवसांतून कािी काळच िोघांची भेट िोत असते.  लग्नानंतर मात्र सतत सोबत 

असल्याने सवयीचंी जाहणव िोते.  आिार-हविार-आचार-हिनचयाष ह्ांची ओळि िोते.  िे 

सवष जाणून घेतांना िोिोनंी एकमेकांशी चचाष करुन िोघांना पटणारे मागष शोधावयास िवेत.  

नेिमी एकाच जोडीिाराने तडजोड करत रिाणे योग्य ठरत नािी.  पती-पत्नीच्या नात्यात 

प्रामाहणकपणा, पारिशषकता, एकमेकांसाठी झटण्याची तयारी, एकमेकांसाठी तडजोड 

करण्याची ईच्छा, एकमेकांबद्दल पे्रम-आिर ह्ांची आवश्यकता असते.  एकमेकाबद्दलचे 

आकर्षण िे केवळ शारररीक पातळीवरचे नसावे.  एकमेकांधे्य िधाष नसावी.  लैंहगक 

जीवन िे वैवाहिक जीवनाचे एक मित्त्वाचे अंग असते.  िोन्ही जण हमळून एक बनत असले 

तरीिी िोघांचे स्वतंत्र असे हवश्विी असते.  लग्नसंबंधातून िोघांची वाढ व्हावयास िवी.  

आनंिी समाधानी जीवन जगावयास िवे. आणिी एक गोष् म्हणजे प्रते्यक जण आपला 

जोडीिार आिशष िवा अशी अपेक्षा करतो पण त्याचवेळी आपण स्वत: आिशष जोडीिार 

आिोत का?  िे स्वत:ला हवचारणे गरजेचे ठरते.  आपली स्वत:ची कुवत आपण जाणावी, 

आपल्या गरजांना व आपल्या कुवतीला योग्य ठरेल असा जोडीिार हनवडावा.  कोणी 

व्यक्ती वाईट नसते.  एिाद्या वेळी लग्न हटकू शकले नािी तर त्याचा अिष एक व्यक्ती वाईट 

आिे असा िोत नािी.  त्या िोन व्यक्तीचें एकमेकांशी जुळत नािी एवढेच!  म्हणूनच 

लग्नापुवी ह्ा बाबीचंा सिोल हवचार केला गेला पाहिजे. 

 

आजच्या  धावपळीच्या जीवनात एकूणच नातेसंबंध िे मयाषहित स्वरुपाचे िोत जात 

आिेत.  लग्नातील नात्याची िोली मित्त्वाची असते.  ह्ा नात्यांत भावनांचा कोडंमारा नसावा, 

सुसंवाि असावा.  पैशानी सुहवधा हवकत घेता येतात पण सुि नवे्ह!  पे्रम हमळवण्यासाठी 



पे्रम द्यावे लागते.  वेळ, श्रम, बुद्धी िचष करावी लागते.  केवळ बुद्धी पुरेशी नसते तर 

कौटंूहबक व भावहनक संवेिना सुद्धा मित्त्वाची असते. 

आपल्या जोडीिाराची हनवड करतांना कािी मूलभुत गोष्ीचंा हवचार करणे गरजेचे 

असते.  ह्ा मूलभुत गोष्ी म्हणजे:  

● नीतीमूले्य एकमेकांना पूरक असावीत. 

● आवड-छंि-व्यवसाय ह्ांमधे्य समानता हकंवा हवहवधता असली तरी 

त्याबद्दल जाणीव व आिर असावा. 

● स्वभाव जुळणारे असावेत. 

● लग्नाबद्दलच्या अपेक्षा जुळणार् या असाव्यात. 

● रिाणीमान-आिाराच्या सवयी, धमष- िोिोनंी एकमेकांचा हवचार करण्याची 

गरज. 

● वास्तववािी हवचारसरणी. 

 

आपण लग्नापूवी लक्षात ठेवावे की एिािा हसनेमा आवडला नािी तर तो अधषवट 

सोडता येतो, एिाद्या िॉटेलचे जेवण आवडले नािी तर परत हतिे जायचे नािी असे करता 

येते, काळाबरोबर घरिी बिलता येते, न आवडणारी माणसे टाळणे कधी शक्य िोते पण 

अशी सुटका लग्न संबंधात सिज शक्य नसते.  लग्न िे िीघषकालीन नाते आिे अशा हवचाराने 

ह्ा संबंधांकडे पिाणे आवश्यक असते. 

 

प्रते्यक घराला हभंती असतातच व िरवाजािी असतो.  गुण िा िरवाजा व िोर् ह्ा 

हभंती.  हकतीिी लिान घर असले तरी त्याला िरवाजा असतोच.  घरात प्रवेश करतांना 

िरवाजातूनच जावे लागते.  हभंतीतून जाण्याचा प्रयत्न केला तर डोके आपटते.  म्हणूनच 



प्रते्यक व्यक्तीच्या हृियात प्रवेश करायचा तर तो गुणांतून करावा. 

 

संपन्न सिजीवनाच्या बळावर हकतीिी संकटे/वािळे आली तरी परतवू शकणे साध्य 

िोते.  सिजीवन िा प्रवास आिे.  तो आपण प्रयत्नपूवषक केला तर सिजीवनाची गाडी संपन्न 

आनंि हवधानाकडे हनहश्चतच पोिचू शकेल.  सकारात्मक  हवचार मातीचे सोने करतात तर 

नकारात्मक हवचार सोन्याची माती करतात. 

 

  तुमच्या सिजीवनाची वाटचाल सुरळीतपणे सुरु िोण्यास व अपेहक्षत धे्ययाकडे 

जीवनसािीपुंढे एक प्रश्नावली िेत आिें. 

  



प्रश्नावली 

➢ लग्न करण्यासाठी माझी मानहसक तयारी आिे का?  घरच्यांच्या िबावािाली 

मी लग्नाला तयार नािी ना? 

➢ लग्न म्हणजे केवळ मजा नािी तर त्याबरोबर येणार् या जबािार् यांचे मला भान 

आिे ना? 

➢ लग्नाकडून माझ्या काय अपेक्षा आिेत? 

➢ जोडीिाराशी चचाष करुन हवचाराची िेवाणघेवाण करावी वाटते का? 

➢ जोडीिाराबद्दलच्या कल्पना तुमच्या मनात िष् आिेत का? 

➢ स्वत:च्या स्वभावाबद्दल व चांगल्या वाईट गुणांची िष् कल्पना तुमच्या 

मनाला आिे का? 

➢ तडजोडीसाठी तुम्ही तयार आिात का? 

➢ कोणत्या बाबतीत तडजोड कराल व कोणत्या बाबतीत तडजोड करणार 

नािी ह्ाची िष्ता मनात आिे का? 

➢ लग्न केल्यावर फक्त जोडीिाराशी नवे्ह तर त्याच्या कुटंूहबयांशी नाते जोडणे 

मान्य आिे का? 

➢ लग्नानंतर तुमच्या आचार-हवचारात कािी बिल करावे लागतील िे मान्य 

आिे का? 

➢ जोडीिाराची  त्याच्या/हतच्या कुटंुहबयांशी जुळवून घेण्यासाठी कािी तडजोड 

करावी लागली तर तुमची तयारी आिे का? 

➢ मुलांची जबाबिारी कोणाची असणार? 

➢ घरातल्या कामाची जबाबिारी कोणी स्वीकारावी? 



➢ आहिषक बाबतीत हनणषय कोणी घ्यावेत? 

➢ जोराच्या िाण्याच्या सवयी-रिाणीमान-सणवार ह्ांची कल्पना आिे का? 

➢ शाकािारी/मांसािारी आिाराबद्दल तुमचे मत काय? 

➢ जोडीिाराला िेस द्यायची तुमची तयारी आिे का? 

➢ सासू-सासरे-नणंि ह्ा नात्यांबद्दल पूवषग्रिूर्ीत मत आिे का? 

➢ लग्नापूवीच्या चुका हवसरुन जाण्याची तयारी आिे व त्या जोडीिारास 

सांगणार का? 

➢ जोडीिाराच्या कुटंुहबयांबद्दलच्या जबाबिार् या स्वीकारायला तयार आिात 

का? 

कुटंुबात एकसंधता असण्यासाठी  कािी घटकांची गरज असते. जसे की, समान 

हवचार, भार्ण - संवाि, समान िाद्य संसृ्कती, भक्ती मागाषचा स्वीकार आहण समान 

श्रद्धाथिाने. प्रते्यक व्यक्तीचा आयुष्याकडे बघण्याचा दृहष्कोण ठरवलेला असतो. आयुष्यात 

कोणत्या गोष्ीनंा प्राधान्य द्यायचे िे सुद्धा ठरवलेले असते. कुटंुहबयांमधे सवाांचे 

जीवनहवर्यक दृहष्कोण आहण प्राधान्यक्रम जर एकमेकांना जुळणारा वा पूरक असेल तर 

कुटंुबात वािहववाि झाले तरी भांडणे िोण्याची शक्यता कमी असते. मतभेि िे िोन 

व्यक् तीमधे िोतीलिी कारण प्रते्यक  व्यक्तीची स्वत:ची मते असतात. कुटंुबात मतभेि झाले 

तरी मनभेि िोणार नािीत ह्ाची काळजी प्रते्यकाने घ्यावी लागते. 

  



मानवाच्या गरजा ह्ा वेगवेगळ्ा असतात.  उतरंडीच्या स्वरुपात मांडायच्या तर असे 

म्हणता येईल की, प्रते्यकाच्या गरजा वेगळ्ा असू शकतात. 

सामान्यपणे मुलभूत आहण 

सुरहक्षततेच्या गरजा भागल्या की सामान्य 

व्यक् ती समाधानी असते. कािी व्यक् तीनंा  

बौखद्धक गरजा जास्त मित्त्वाच्या वाटतात 

,अशा  व्यक् ती हलिाण - वाचन- नवीन कला 

हशकणे अशा गोष्ीनंा प्राधान्य िेतात. प्रते्यक 

व्यक् ती कोणत्या गरजांना प्राधान्य िेते िे 

जाणून घेणे मित्त्वाचे असते. िोन व्यक् ती 

जेव्हा नात्यात बांधल्या जातात तेव्हा याच्या 

प्रते्यकाच्या गरजांबद्दल काय प्राधान्यक्रम 

आिे िे समजून घेतल्यास ते नाते जास्त चांगले 

फुलू शकते.  

सांपहत्तक खथिती, हशक्षण, नोकरी, रुप 

ह्ा बाबी तशा िुय्यम असतात. 

सिवास, पे्रम, आपुलकी, व्यखक् तस्वातंत्र्य, 

एकमेकांच्या मनाचा आहण भावनांचा आिर ह्ा बाबी जर जपल्या तर िोिोतील नाते घहनष् 

बनते आहण मग हकतीिी मोठ्या समस्ा उभ्या राहिल्या तरी िोघे एकहत्रत पणे त्यावर 

मात करु शकतात, त्यातून यशस्वीपणे मागष काढू शकतात.   

 

  

• बौखद्धक गरजा 

• उत्तमता 

• स्वत्त्व 

• स्वाहभमान 

• पे्रम 

• सिवास 

• भावहनक गरजा सुरहक्षततेच्या गरजा. 

• आहिषक, सामाहजक आहण शाररररक 

मुलभूत गरजा. 

• शाररररक गरजा : अन्न, पाणी, हनवारा, 

वस्त्र 

 



२.  लग्नानुंतरचे  पहिले वर्व 

 

 

हववाि 

 

हववाि िे तर असते पहवत्र बंधन 

िोन तना बरोबर िोन मनांचे िे मीलन ॥ 

हववािानंतर जीवनाकडे िोघे एकाच नजरेने पाहू 

असली आपल्यात मतहभन्नता तरी ती सामंजस्ाने सोडवू ॥ 

िोघांच्या हभन्न संसृ्कतीतून नवीन संसृ्कती हनमाषण करू 

आनंिाने जगण्याचे एक नवे सूत्र शोधून काढू॥ 

एकाच पिावर चालणारे आपण सिप्रवासी िोऊ 

िेिाने हभन्न पण मनाने एक िोऊ  

एकमेकावर हवसंबून असलो तरी एकमेकाना अवकाश िेऊ ॥ 

एकमेकांच्या तु्रटीवंर  सामर्थ्ाषने मात करू 

आपण सिजीवन आपले आनंिाने जगत हववािाचे सािषक करू ॥ 

 

 

लग्नानंतरचे पहिले वर्ष म्हणजे नवलाईचे हिवस. आपले घर,सभोवतालचा पररसर, 

माणसे तसेच आपली हिनचयाष लग्नानंतर बिलते. आपल्याकडे सिसा नवरी लग्नानंतर 



नवर् याच्या घरी जाते. त्यामुळे लग्नानंतरच्या  बिलांना  नवरीमुलीला जास्त प्रमाणात सामोरे 

जावे लागते. अगिी सकाळी उठण्याच्या वेळेपासून बिल सुरू िोतात. जोडीिाराच्या 

अपेक्षा लक्षात घ्याव्या लागतात. जेवणाची पद्धत वेगळी असते. प्रते्यक घराची स्वत:ची अशी 

आिणी असते, हनयम असतात. घरातले वातावरण वेगळे असते. हिवसभराच्या कामांची 

हवभागणी वेगळी असते तसेच priorities पण वेगळ्ा असतात. dressing पद्धती वेगळी 

असते. सिसा घरातील सुनेसाठी आहण मुलीसाठीचे हनयम सारिे नसतात. 

 

लग्नानंतर हिनक्रम बिलतो. त्याचसोबत भूहमका बिलतात. अल्लडपणा नसावा, 

वागणूकीत आहण हवचारात जरा प्रग्लभता असावी अशा अपेक्षा असतात. एकाहिवसाने 

आपल्या जीवनात केवढातरी फरक केला असतो. मुलांना पण बायको आहण आई िोघीनंा 

संभाळून घ्यायची कसरत करावी लागते. नवीन भूहमकेसाठी आत्तापयांत कोणी कािी 

हशकवले नसते त्यामुळे हमत्र मैहत्रणीचं्या सल्ल्याने त्या पार पाडण्याची कसरत िोघेिी करीत 

असतात. त्यातून लग्नसमारंभात कािी उणेिुणे राहिले असेल तर नवरा बायको ह्ांच्या 

नात्यात सुरुवात िोण्यापूवीच हवसंवाि हनमाषण िोऊ शकतो. 

 

पुष्कळिा लग्नानंतरच्या सिजीवनाबद्दल काल्पहनक मनोरे रचलेले असतात. 

बर् याचिा नाटक- कािंबरी- हसनेमा ह्ांच्या आधारावर ह्ा भ्रामक कल्पना मनात असतात. 

आहण वास्तवात मात्र येणारे अनुभव अगिीच हवरुद्ध असतात. अशावेळी भ्रमहनरास िोतो 

आहण मन िट्टू िोते. म्हणूनच  वास्तवाचे भान असणे िूप मित्त्वाचे ठरते. 

 

लग्नापूवी एकमेकांना ओळित असले तर त्या जोडप्याला एकमेकांचे स्वभाव 

िोडेतरी पररचयाचे असतात परंतु कािीवेळा तर िे सवषच नवीन असते. आहण जरी 

लग्नाआधी एकमेकांना ओळित असले तरी २४ तास सोबत रिाणे आहण कािी तास सोबत 



रिाणे ह्ात िूप फरक असतो. 

 

हवसाव्या शतकाच्या मध्याचे संसार हचत्र  ‘तेव्हाच्या लग्नाची गोष्’, ह्ा पुस्तकात 

वाचायला हमळाले. ह्ा पुस्तकाचे संपािन  कृष्णाबाई मोटे ह्ांनी केले आिे व प्रकाशन 

मिाराष्र  टाईम्स ने केले आिे . ह्ा पुस्तकात १९६७ ह्ा वर्ाषत ५१८ महिलांनी त्यांचे 

लग्नानंतरच्या पहिल्या वर्ाषतील अनुभवकिन केले आिे. त्यात १६ वर्ाषच्या युवतीपासून ७३ 

वर्ाषच्या महिलांनी त्यांचा अनुभव हिला आिे. ह्ा महिला शिरी तसेच ग्रामीण हवभागातील 

िोत्या. त्यातील  स्त्रीयांचे लग्नाच्या वेळेचे वय ११ वरे् पासुन ४२ वर्ाष पयांतचे िोते. सवाषहधक 

हववाि ठरवून झालेले िोते आहण फक्त ८ आंतरजातीय आहण २ आंतरधहमषय हववाि िोते. 

त्यातील फक्त १८ हववाि नोिंणी पद्धतीने झाले िोते. बहूतेकीनंा लग्नाच्या पहिल्या वा 

िुसर् या वर्ी अपत्य प्राप्ती झाली िोती. एकूण बहूतेक हववाि सुिी असल्याचे हचत्र िोते तर 

केवळ १८ जणीनंी वैवाहिक जीवनात समस्ा असल्याचे नमूि केले िोते. बहूतेक जणी 

एकत्र कुटंुब पद्धतीत राहिल्या िोत्या. बरेच हववाि सुरुवातीला सुिी नसले तरी कालांतराने 

िोन मनांची संधीजोड झाली. सुरुवातीच्या काळात एकमेकांच्या आवडीहनवडी , स्वभाव, 

घरातील चालीररती, आहिषक पररखथिती, लग्नाच्या वेळेचे मानपान, हंुडा िेणे- घेणे , 

पायगुणाची चचाष अशा बाबी पुढे आल्या िोत्या. स्त्री पुरुर् संबंधाचे अज्ञान, लग्नाबद्दलच्या 

चुकीच्या समजूती, मनातली हभती, पूवषग्रि, स्वयंपाक न येणे अशा कािी गोष्ीमुंळे पहिल्या 

वर्ी सिजीवनात समस्ा हनमाषण झाल्याचे नमूि केले आिे. (मिाराष्र  टाइम्सने १९६७ मधे 

प्रकाहशत केले " लग्नानंतरचे पाहिले वर्ष" िे पुस्तक कृष्णाबाई मोटे यांनी संपाहित केले 

आिे) 

 

िरेतर आजच्या काळात सुद्धा िे हचत्र बिलले आिे का? 

 



लग्नानंतरचे पहिले वर्ष िे भावी नातेसंबंधाचा पाया असतो. िा पाया मजबूत बनवायचे  

प्रयत्न करावे लागतात. एकमेकांना समजून घेणे, एकमेकांना वेळ िेणे, स्वत:ची मते 

मांडण्यासाठी संधी िेणे तसेच एकमेकांना अध्यारूत न धरता आिराने वागवणे िी परे्थ् 

पाळली तर िे संबंध घट्ट जुळण्यास मित िोते. नवलाईचे हिवस असले तरी पिोपिी 

पररके्षला सामोरे जावे लागते. एकत्र कुटंुब असेल तर केवळ जोडीिाराचेच नवे्ह तर 

कुटंुबातील सवष सिस्ांची मजी रािण्याची तारेवरची कसरत पार पाडावी लागते. ह्ात 

हवशेर् करुन नवर् यामुलीची जास्त कसरत िोते. स्त्री पुरुर् समानता तत्त्वत: मान्य बहुतेक 

सवषजण करतात परंतु प्रत्यक्ष व्यविारात आहण आचरणात मात्र ते हिसून व अनुभवास फार 

कमीवेळा येते. बहुतांशीवेळा स्त्रीला पडते व नमते घेऊन तडजोड करावी लागते. िे योग्य 

आिे असे मला वाटत नािी पण त्यातून मागष काढतांना त्या स्त्रीवर िडपण असते . हतच्या 

जोडीिाराच्या, समाजाच्या, कुटंुबाच्या, हतच्या आईवहडलांच्या आहण हतच्या स्वत:च्या अशा 

हवहवध अपेक्षांची सांगड घालताघालता ती िकू शकते. अशावेळी जर हतला हतच्या 

जोडीिाराची साि आहण सोबत असली तर िी कसरत सुसह् िोऊ शकते. ह्ासाठी 

िोघानी एकमेकांना समजून घेतले पाहिजे. िे पहिले वर्ष िोघांनी ह्ासाठी वापरावे. 

 

  



संसार म्हणजे   संवाि, सामंजस् आहण  रक्षण. 

सिजीवन म्हणजे काय? सि म्हणजे बरोबर  -  एकमेकांच्या बरोबर असणे. 

सिजीवन बिरवणे, फुलवणे आपोआप नािी िोत तर ते घडवून आणावे लागते. 

िोघांनी त्यांच्या नात्याला आकार द्यायचा असतो. िे नाते जोपासावे लागते, सुदृढ बनवावे 

लागते. सिजीवनात नात्याची जोपासना करताना पे्रम, आधार, हवश्वास िे घटक अतं्यत 

मित्त्वाचे ठरतात. पे्रम आहण आकर्षण ह्ातील फरकाची जाणीव असावी. िुसर् या हवर्यी 

आथिा, काळजी, आधार वाटणे म्हणजे पे्रम वाटणे िोय. 

अहलकडे जग मुठीत आले आिे. भौगोहलक अंतर असले तरी संपकष  साधनांमुळे 

आपण िे अंतर कमी करुन एकमेकांशी सिज संपकष  साधू शकतो. तंत्रज्ञान तर एवढे प्रगत 

झाले आिे की िरवाजा न उघडताच हकतीतरी व्यक् ती आपल्या घरात प्रवेश हमळवू 

शकतात. एकमेकांशी संपकष  साधणे सिज शक्य िोते. संपकष  माध्यमे वाढली आिेत. पण 

त्यामुळे संवाि कमी िोतो आिे का? अस प्रश्न आपण स्वत:ला हवचारायची वेळ आली आिे. 

जनसंपकष  वाढला. हवस्तारीत कुटंुबाची संकल्पना आली. बािेरच्या जगाशी आपण बोलतोय 

पण जवळच्या नातेवाईकांशी, जोडीिाराशी, मुलांशी संवाि साधतोय का?  

सिजीवनात सिकायाषचे मित्त्व फार असते. सिजीवनात कधीकधी स्वभावात 

प्रयत्नपूवषक बिल घडवून आणणे गरजेचे ठरते. व्यक् ती म्हणून एकमेकांच्या स्वतंत्र 

अवकाशाचा आिर करणे िे नात्यामधे िूप गरजेचे असते. पुरुर् प्रधान कुटंुब पद्धतीने 

सशक्त आहण सुदृढ वैवाहिक नात्याला िानी पोिोचते. समाजमान्य पद्धतीमधे लग्नानंतर 

मुलीने सासरी पूणषपणे समरस िोणे अपेहक्षत असते. म्हणजेच हतने आपले लग्नापूवीचे 

अखस्तत्व हवसरुन जावे असे अपेहक्षत असते. िोड्या प्रमाणात अहलकडे एकतफी तडजोड 

चूकीची असे समाजाला पटू लागले आिे. परिरांचा मोकळा स्वीकार करणे िोन मनातील 

नाते सुदृढ करते. 

  



कोणतेिी नाते िे हनरोगी बनवायचे असेल तर कािी परे्थ् पाळावी लागतात. िी परे्थ् 

पुढील प्रमाणे : 

िुट्टप्पी वागणूक नसावी. 

िुिेरी मापिंड नसावेत. 

पूवषग्रििूहर्त दृष्ीकोन नसावा. 

सुसंवाि असावा. 

हववेकी  आहण वास्तववािी  हवचारसरणी असावी.  

लवहचकता असावी, आडमुठे पणा नसावा. 

 

आता पुढील वाके्य वाचल्यावर तुम्हाला िे पटेल. 

● आपला तो बाळ्ा आहण िुसर् याचे ते काटे. 

● सासू िी नेिमी िाष्च असते. 

● सुनेने घरात साडी नेसलीच पाहिजे पण त्याच वयाच्या मुलीने 

नाईटगाऊन घातला तरी चालते. 

● स्त्रीयांना आहण पुरुर्ांना वेगवेगळे मापिंड असणे. 

 

घरात प्रते्यकाला आपले मत मोकळेपणे मांडण्याची संधी हमळावी. कोणाला 

अध्यारुत धरू नये. 

 

 



एिाद्या रोपट्याला एकाजागेहून काढून िुसरीकडे लावले तर त्याला बिरायला िोडा 

अवधी द्यावा लागतो. मुलीच्या बाबतीत असेच कािीसे घडते. 

मागील वर्ी मला १८ ते २५ वयोगटातील अहववाहित मंुबई शिरातील मुलीचं्या 

मुलाितीतून पुढील गोष्ी लक्षात आल्या: 

मोठ्या प्रमाणात मुलीनंा आपण आहिषक दृष्ट्ट्या स्वावलंबी असणे आवश्यक 

असल्याचे वाटते. लग्नाचे वय २२ ते २८ वरे् असावे असे वाटते. ६० % मुलीनंा आपला पगार 

स्वत:च्या मतानुसार िचष करावा असे वाटते. ५० % मुली कुटंुबाला प्राधान्य िेऊ ईखच्छतात 

तर २० % मुलीनंा कररअर जास्त मित्त्वाचे वाटते. ४० % मुलीनंा पूवाषपार रुढी परंपरा चालू 

ठेवाव्यात असे वाटते आहण त्या मोडणे धोक्याचे वाटते. ७० % मुलीनंा आपले आयुष्य 

स्वत:च्या मताप्रमाणे जगावे वाटते पण त्यातील ६० % मुलीनंा ते शक्य आिे असे वाटत 

नािी. 

 

लग्नानंतरच्या पहिल्या वर्ाषत एकमेकांना समजून घेणे आहण  आिे तसे खस्वकारणे िे 

घडते. 

आपल्या नात्याचा अधूनमधून आढावा घ्यावा. आढावा घेताना सिा प्रमुि बाबीचंा 

हवचार करावा.  

स्वत:ची जीवनशैली, इतरांकडून असलेल्या अपेक्षा, एकमेकांशी असलेले संवाि, 

सिकायष, प्राधान्याच्या गोष्ी, िुसर् याला आपल्याबद्दल काय वाटते. 

ह्ा दृष्ीने आपले नातेसंबंध पडताळून पिावे आहण कुठे जर कािी िटकण्यासारिे 

असेल तर योग्य वेळी त्यावर उपाययोजना कराव्यात. 

 

लग्नानंतरचे पहिले वर्ष एकमेकांना जाणून घेऊन सिजीवनबद्दल अपेक्षांची 



िेवाणघेवाण करुन पुढील वाटचालीबद्दल प्लान केल्यास पुढील वरे् आनंिी िोऊ शकतात. 

िे से्निा आहण संतोर्च्या उिािरणावरुन लक्षात येते. 

 

से्निा आहण संतोर्   

 

संतोर् आहण से्निा ह्ांच्या लग्नाला आता एक वर्ष िोत आले. िोघांचे वय २२/२३ वरे्. 

िोघे पिवीधर.  िोघे एकाच   जागी   कामाला   िोते . ते एकमेकांना    िोन   वर्ाांपासून   

ओळितात .  संतोर्   मंुब ईत   उपनगरात   रिातो .  घरी   त्याचे   आ ई   आहण   बाबा .  

बहिणीचे   लग्न   पाच   वर्ाषपूवी   झाले .  बाबा   हनवृत्त   आहण   त्यांना   पेन्शन   हमळते .  

आ ई   घरीच   असायची .  त्याची   बिीण   मंुब ईतच   असते .  

 

से्निा मल्याळी   तर   संतोर्   मराठी . से्निाला  एक   मोठी    बहिण  .  तीचे   बाबा  

प्रायवे्हट कंपनीत कामाला  आिेत .  आ ई   घरीच   असते . हतची   बहिण  परिेशी थिाहयक  

आिे ,  वर्ाषतून   एकिा   इकडे   येते .  

त्यामुळे आईबाबांचे  सवष  से्निाच  बघायची.  

 

िोघेिी  मध्यम   वगीय  कुटंुबातील.  

से्निाच्या  बहिणीच्या लग्नात  िूप   िचष   आला   िोता .  से्निाने   कजष  काढून बाबांना  

मित   केली .  से्निाला  आपल्या लग्नात  िचष   करायचा  नव्हता.  

 

त्यांचे   घर   एका  चाळीत  िोते. से्निाला त्यांच्यासाठी फॅ्लट  घ्यायचा   िोता .  आधीचे  



कजष फेडले  की   ती   त्याचा   हवचार  करणार  िोती .  

 

संतोर्शी मैत्री  झाली .  िोघे  वरचेवर  बािेर   हफरायला   जाऊ   लागले .  एकमेकांचा   

स्वभाव  जाणून  घेतला . िोघांनी  लग्न   करायचे  ठरवले. घरच्यांना  अजून   सांहगतले  

नव्हते. संतोर्च्या घरी तसा हवरोध िोईल असे नव्हते पण से्निाला आपले आईवहडल तयार 

िोतील का ह्ाची धास्ती िोती. 

 

िोघांनी ठरवले की घरच्यांना सांगून त्यांची परवानगी हमळवून लग्न करायचे. त्यात 

अजून कािी महिने गेले. संतोर्ने घरी प्रिम सांहगतले, त्याच्या घरच्यांना िोडे आश्चयष वाटले 

पण त्यांचा हवरोध नव्हता. से्निाच्या वहडलांचा तीव्र हवरोध िोता. आपल्या जातीतला मुलगा 

नािी िा त्यांच्या हवरोधाचा मुद्दा िोता. हतच्या आईची कािी िरकत नव्हती पण वहडल रागीट 

आहण िट्टी, त्यामुळे त्यांना समजावण्याचे काम िोघीनंी हमळून केले. से्निाला संतोर् 

आवडत िोता आहण त्याच्याशीच लग्न करण्याचा हतचा हनणषय पक्का िोता. शेवटी हतने 

वहडलांना मनवले आहण लग्नाला संमती हमळवली. से्निाच्या मितीने घर चालत िोते आहण 

पुढेपण ती आपल्या आईवहडलांना पगारातून पैसे पाठवत रिाणार िोती. लग्नापूवी तसे हतने 

िष्पणे सांहगतले िोते. 

 

िोघांच्या रिाणीमानात, िाण्याच्या सवयीत जरी तफावत असली तरी िोघांनी 

तडजोडीने त्यातून मागष काढला िोता. लग्नाचा िचष बहुतांशी संतोर्ने केला. लग्न संतोर्च्या 

घरच्यांना िवे िोते तसे धाहमषक पि््तीने झाले. 

 

लग्नानंतर भारे्पासून रिाणीमानापयांत सगळेच बिल से्निाला अंगीकारावे लागले. 

संतोर्कडच्या चालीरीती, िेवधमष, पूजा िे सगळे हतला नवीन िोते. संतोर्च्या घरच्यांनी 



से्निाला सगळे समजावून सांहगतले आहण िे सगळे सामावून घ्यायला आहण 

खस्वकरण्यासाठी हतला हतचा वेळ हिला. मधूनमधून हतच्या पद्धतीचे जेवण केले जाई. हतला 

आवडायचे ते पिािष आणले जात. हतने मराठी हशकून घेतले. 

 

िोघांनी हमळून िोन वर्ाांनी मूल िोऊ द्यायचा हनणषय घेतला आहण तसे घरच्यांना 

सांहगतले. त्यांच्या संसाराचे हनणषय ते िोघे एकत्रीतपणे चचाष करुन घेत िोते.  

 

से्निाच्या आइवहडलांसाठी हतने कजष काढून फॅ्लट बूक केला. ती ते कजष फेडत िोती. 

हतच्या आईवहडलांना भेटायला ती हनयमीत जात िोती. लग्नानंतरिी मुलगी ह्ा नात्याने ती 

आईवहडलांची काळजी घेत िोती. 

िोघांचा संसार आनंिाने चालू आिे. त्यांचे हनणषय ते एकमेकांच्या संमतीने घेतात. 

िोघांचे लग्नापूवीच त्याबद्दल बोलणे झाले िोते आहण ते त्यांना मान्य िोते.  

सुसंवाि आहण एकमेकांवरचे पे्रम, हवश्वास ह्ामुळे  त्यांचे नाते मजबूत बनत िोते. 

 

  



लग्नानुंतरची २०-२५ वरे् 

 

 

नव्याची नवलाई संपते आहण वास्तवातील आयुष्य सुरु िोते. कुटंुहबयाना लग्न िोऊन 

एक वर्ष झाले तेव्हा पाळणा िलायला िवा अशी अपेक्षा असते. लग्न उहशरा म्हणजे २५/३० 

वयानंतर झाले असेल तर वैद्यकीय दृष्ट्ट्या लवकर बाळंतपण झाले तर योग्य ठरते. आहण 

मग पाळणा लांबवणे िा पयाषय उरत नािी. बहुतेक जोडपी लग्नानंतर पाच वर्ाषत मूल िोऊ 

िेण्याचा हवचार करतात ज्यामुळे मुलाचे संगोपन करणे सोपे िोते. 

 

लग्नानंतर भूहमका बिलतात. मूल झाल्यावर परत भूहमकांमधे भर पडते. जबाबिारी 

वाढते. मुलाचे संगोपन करणे िे शास्त्र आहण कला िोन्ही आिे. मूल वाढवताना पालकसुद्धा 

हशकत असतात. मूल झाल्यावर जोडप्याचे सवष लक्ष मुलाकडे कें हद्रत िोते. मुलाची िेिभाल 

करण्यास आई सोबत िल्ली वडीलाना पण िक्काची रजा हमळू शकते. मुलाच्या संगोपनात 

िोन्ही पालकांचा सिभाग हितकारक असतो. 

मूल िोण् यापूवीचा हिनक्रम मूल झाल्यावर बिलतो. मुलाच्या झोपण्याच्या वेळेनुसार 

घरातील कामकाज आटोपावे लागते. 

 

  



पुरूर् प्रधान समाजातील हववाि सुंस्था : 

 

हलंग आधाररत भेिभाव िे मनुष्याने हनमाषण केले व पुरूर्प्रधान संसृ्कतीने त्याला 

मान्यता हिली. पुरुर्प्रधान समाज मातृत्वाच्या भावनेचे उिात्तीकरण करून, खस्त्रयांवर 

त्याच्या िाहयत्वाचे ओझे िेऊन, त्यांच्या स्वातंत्र्याला  हसहमत करू पिातो.  

स्त्रीच मुलांना जन्म िेऊ शकते िे हजवशास्त्रीय सत्त्य लक्षात घेऊन मुलांच्या 

संगोपनाची जबाबिारी पुणषपणे स्त्रीचीच असल्याचा िावा पुरुर्प्रधान संसृ्कती करते. पुरुर् 

प्रधान संसृ्कती हशकवते की, कुटंुबातील कताष प्रमुि िा पुरुर्च असतो व बर्याचिा वडील 

त्या ठीकाणी असतात. 

खस्त्रयांची लैंहगकता, त्यांची कामं, त्यांनी मुलांना जन्म द्यायचा की नािी, त्यांचे 

व्यखक्तस्वातंत्र, ह्ा सवाषचे हनणषय कुटंुबातील कताष पुरूर् घेतो. ह्ा संसृ्कतीतील कुटंुब 

मुलीपेक्षा मुलगा जन्माला येणं ह्ाला जास्त मित्त्व हिल जातं. मुलांच्या व्िारेच घराण्याची 

वंशवेल चालू राहू शकते िा मुख्य हवचार पुरुर् प्रधान संसृ्कती िेते. 

    कुटंुबातील नातेसंबंधामधे्य उतरंड तयार करणं व एका हपढीकडून िुसर्या 

हपढीकडे पुरुर्प्रधान संसृ्कती वारसा पुढे चालू  ठेवणं ह्ामधे्य कुटंुब संथिा व हववाि संथिा 

एक मित्त्वाची भूहमका हनभावते. मुलांनी आक्रमक असावं व मुलीनंी पे्रमळ, काळजी 

घेणारी व नम्र असावं अशी ह्ा संसृ्कतीची अपेक्षा असते व िी मूल्य जोपासत मुलांचे 

संगोपन िोताना हिसते. त्यामुळेच  खस्त्रयांवर अन्याय िोणं, कू्रर वागणूकीला सामोरं जाणं , 

नातेसंबंधात िुय्यम मित्त्व हमळणं असे प्रकार घडताना आपण पिातो. अशा मुल्यांच्या 

आधारावर मुलामुलीचंी एक वैहशष्ठपूणष व्यखक्तमत्त्व तयार झालेलं असतं. त्यामुळे  मुली 

हकंवा बायका ह्ा जास्त भावनाप्रधान व भावहनकररत्या आजुबाजंुच्या व्यखकं्तवर अवलंबून 

असतात असं हिसून येतं. स्वत:च्या मुलांच्या नवर्याच्या ईच्छांपहलकडे स्वत:च्या ईच्छा 

जपणं मान्य केल जात नािी. 



      एिािं वैवाहिक  बंधन हवस्कळीत िोतं तेव्हा फक्त पती-पत्नी नातेसंबंधांवरच 

नवे्ह तर संपूणष कुटंुबावर त्याचा पररणाम िोताना आपण पिातो. अशा हवस्कळीत 

कुटंुबामधे्य सगळ्ात वाईट पररणाम त्या कुटंुबातील अजाण मुलांवर िोताना हिसतो. पती-

पत्नीमंधील वािांचा पररणाम मुलांच्या व्यखक्तमत्त्वाचा हवकास पूणषत्वाने घडू िेत नािीत. 

पती-पत्नीमंधे भांडणं त्यामुळे शक्यतो िोऊ नयेत. 

लग्नानंतर मूल िोऊ द्यायचे का, िोऊ द्यायचे तर  केव्हा िोऊ द्यायचे ह्ाचा हनणषय 

जोडप्याने िोघांच्या सिमतीने घ्यावा. पुरुर्प्रधान हवचारसरणीत बहुतांशी वेळा स्त्रीला ह्ात 

आपला हवचार करण्याची आहण मांडण्याची संधी हमळत नािी. पण जोडप्याने समानतेचा 

हवचार करुन िी हवचारसरणी मोडली पाहिजे. 

 

ह्ाकाळात सिजीवनात आव्हाने उभी राहिली की त्याचा सामना िोघे कशी करतात 

ह्ावर सिजीवनातला आनंि अवलंबून असतो. कौटंुहबक तसेच आहिषक पररखथिती बिलत 

असते. नोकरी , उद्योग ह्ात कािी आव्हाने येतात. सामाहजक पररखथितीत कािी समस्ा 

हनमाषण िोतात. एिािी नैसहगषक आपत्ती उि् भवू शकते. अशा हवहवध बिलत्या 

पररखथितीमुळे हवहवध प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जायची जोडप्यांची कसोटी लागते. 

अशा वेळी एकमेकांची साि िेत, एकमेकांना आधार िेत संकटांना सामोरे जाणारे जोडपे 

कहठण पररखथितीला  आनंिाने सामोरी जातात. कुटंुबाची आहण समाजाची त्यांना त्या 

पररखथितीत साि असेल तर ते जोडप्याला मितीचे िोते.  

 

मूल न िोणे म्हणजे त्या स्त्रीमधेच कािीतरी िोर् आिे असा गैरसमज अजूनिी 

समाजात आढळतो. से्वछेने जरी मूल िोऊ नािी द्यायचे असा हनणषय जोडप्याने घेतला तरी 

त्या हनणषयाला कुटंुबीय हवरोध करण्याची शक्यता जास्त असते. अशा वेळी  िोघांनी 

ठामपणे आपल्या हनणषयाला धरून रिण्याचे आव्हान असते. 



अजूनिी अगिी शिरातसुद्धा मुलगी म्हणजे बोजा आहण मुलगा िा िवाच कारण तो 

वंश पुढे चालवणारा असतो असा समज हिसून येतो. मुलगा िोण्यासाठी ४-५ मुली िोतात 

. मुलीनंा जन्मा-आधीच मारले जाते. पुस्तकी हशक्षण िे समानतेची हशकवण िेत नािी. 

हपतृसते्तला धक्का िेणे िेच त्यावरचे उत्तर मला  वाटते. स्त्री प्रगत झाली, हतला आपल्या 

िक्काची आहण माणूस म्हणून जगण्याच्या िक्काची जाणीव झाली आिे. पण समाजाला ते 

मान्य िोत नािी. पुरुर्ांनी आता प्रगत िोण्याची वेळ आली आिे. अगिी लिान पणापासून 

समानतेने सवाषना वेगवेगळे जगण्याची गरज आिे.  

 

मुलांना वाढवतांना आपण पण बरेच कािी हशकत असतो. मुले आपल्याला मोठी 

बनवतात.  



पिा पटतंय का?  

 

मुलं आम्हाला िरं तर  

बरंच कािी हशकवत असतात  

आपण मात्र त्याकडे कानाडोळा करत असतो.  

आपण त्यांना अज्ञानी ’पोर’ समजतो  

त्यांच्या वागण्याला पोरकटपणा म्हणत असतो  

संसृ्कतीच्या नावािाली बळजबरी करत असतो  

नकळतपणे त्यांची प्रगती आपणच िंुटवत असतो  

आम्ही मोठे ज्ञानी असे उगीच समजत असतो  

जरा हवचार करुया, मागे वळून पाहूया.  

आपल्याला जे हमळालं नािी  

ते बाळाला हमळावं म्हणून झटायचं  

केवळ पुस्तकी हशक्षण नािी पुरेसं  

तेव्हा त्यांना हनसगाषशी संवाि साधू द्या  

समाजातील सवष बांधवांना भेटू द्या.  

चार चौघात वागण्याचे त्यांना ज्ञान द्या  

बुद्धी सोबत भावनांचे मित्त्व त्यांना कळू द्या  

त्यांना काय भावतंय त्यांची जाणीव द्या  

आपण त्यांचे ’पालक’ आिोत  

’मालक’ नािी ह्ाचे सतत भान राहू द्या  

हवसरुया नको की  

त्यांनीच तर आपल्याला पालक बनण्याचे भाग्य हिलंय  

त्यांच्याकडून आपल्याला बरंच कािी हशकायचंय!   



आपली मुले - जबाबदारी की रु्ुंतविूक? 

——————————————— 

 

माणूस कसा स्वािी असतो पिा - माझे म्हातारपणी कसे िोणार ह्ाची हचंता - 

त्यासाठी माझा मुलगा / मुलगी मी आज वाढवणार जेणे करुन उतारवयात तो मला 

सांभाळेल िी अपेक्षा. 

आपल्या समाजात ’स्त्री’वर पुरुर्ांची मालकी आिे असा समज. पुरुर्प्रधान 

संसृ्कतीत मुलगी िी लिानपणी वहडलांची, तरुणपणी नवयाषची तर म्हातारपणी मुलांची! 

खस्त्रचे स्वतंत्र व्यक्तीमत्त्व आपण अमान्यच करतो. आज समाज सुधारणेत स्त्री-पुरुर् 

समानतेची गरज आिे. 

मुलगा िा म्हातारपणची काठी! तेव्हा त्याने मला सांभाळावे म्हणून आज मी त्याला 

सांभाळणार! सवष व्यविारी नाते! हिशोबी वृत्तीच्या दृष्ीकोनातून ह्ात वावगे असे कािीच 

नािी. पण माणसा-माणसांतील नाती िी अशा गहणतांनी गंुफली जातात का? ’माणूस’ 

म्हणून आपण जगायचंय की ’माणुसकी’ वाढीला लावायची आिे? आपल्या मुलाला 

आपल्या वागणूकीतून गहणताचे असे धडे हिले तर मोठेपणी तेिी त्यानुसार वागणार ह्ात 

नवल नािी व तेव्हा आपण त्यांना िोर्ी ठरवणे नक्कीच अयोग्य ठरेल. िरी चूक आपलीच 

आिे िे हवसरुन चालणार नािी. 

बालसंगोपन िे एक शास्त्र आिे. तसेच ती एक कलािी आिे. कोणत्यािी शाळेत त्याचे 

हशक्षण हिले जात नािी. प्रते्यकजण आपल्या बुद्धी व अनुभवाच्या जोरावर आपल्या 

कुवतीप्रमाणे मुलं वाढवतो. बयाषचिा मूल आपोआप वाढते असा गैरसमजिी हिसून येतो. 

कतेपणा स्वीकारतांना त्या बरोबरीने येणायाष जबाबिायाष, कतषवे्य ओघाने येणारच! केवळ 

िक्क िािवून जबाबिायाष टाळणे नक्कीच चूकीचे. कतषव्य आहण िक्क ह्ा िोन्ही एकाच 

नाण्याच्या िोन बाजू आिेत. आज पालक म्हणून जर जबाबिायाष नीट पार पाडल्या तर 



उद्या आपले िक्क न मागतािी हमळणारच. पण िोतंय काय तर आम्ही आमचे िक्क 

मागतो तेिी कतषव्याकडे डोळेझाक करुन! 

आम्ही तुझे आई-वहडल-जन्मिाते तेव्हा तुझी मालकी आमच्याकडे. आम्ही म्हणू ते 

तू हशकायचे. माझ्या िबावािाली व छत्रािाली मुलाला ठेवणार अशाने मुलाची वाढ आपण 

िंुटवत असतो ह्ाचे भान हकती आई-वहडलांना असते? मुलाला स्वत:च्या आशा असतात, 

स्वत:चे पंि असतात. त्यांना सक्षम करुन त्यांच्या पंिांचा पुरेपुरपणे वापर करण्यास आपण 

वाव द्यायला िवा. त्याचा वापर ते योग्य मागाषसाठीच करतील ह्ासाठी त्यांची पूवषतयारी 

करुन घ्यावी व िे काम आई-वहडलांचे असते. आपण आपल्या अज्ञानातून म्हणा हकंवा  

’मीपणामुळे म्हणा, हकंवा ’आम्ही मोठे, आम्हाला सवष समजते’ अशा गैरसमजाने म्हणा 

पार पाडत नािी आहण मुल मोठे झाल्यावर ते जेव्हा आपल्या मनाहवरुद्ध वागते तेव्हािी 

परत आपल्या त्याच गैरसमजापोटी आपण आजच्या पीढीला नीतीमूले्य कशी नािीत 

ह्ाबद्दल बोटे मोडतो. ह्ाचा नीट हवचार करावा म्हणजे आपोआप आपणच आपली चूक 

कशी लपवतोय ह्ाची जाणीव िोईल. 

आई-वहडलांचा सांभाळ मुलाने करावा िे कायद्याने बंधनकारक आिे िे जाहिरररत्या 

सरकारला सांगावे लागत आिे िे लज्जािि आिे. समाजातील प्रते्यक घटकाने आपली 

कतषवे्य, आपले थिान जाणून पार पाडली व नीतीमूले्य बाळगून वागणूक ठेवली तर अशा 

ह्ा हवधानांची आवश्यकताच भासणार नािी. केवळ कायद्याने समाज बिलत नािी. िोणारे 

बिल समाजाने आत्मसात करायला िवेत. 

भारतीय संसृ्कती हपतृऋण मानते. आज मुले हशकतात पण सुसंसृ्कत िोतात का? 

सुहशहक्षत व्यक्ती सुसंसृ्कत असतेच असे नािी. आज गरज आिे ती आपली संसृ्कती 

बालमनावर हबंबहवण्याची. िी जबाबिारी मुख्यते्वकरुन पालकांचीच आिे. ’कुटंुब’ िी 

मुलाची पहिली व मित्त्वाची शाळा असते. 

म्हणून म्हणावेसे वाटते की मुलांना वाढवण्याची जबाबिारी नीटपणे पार पाडा त्यांना 

सक्षम माणूस बनवले तर तुमची मुले तुमचीच िोतील व म्हातारपणी मला कोण पिाणार 



ह्ाची काळजी रिाणार नािी. कतषवे्य मनापासून पार पाडली तर िक्क आपोआपच हमळत 

जातात. 

ह्ाकाळात िोघांच्या म्हातारपणासाठीची गंुतवणूक करण्याचा हवचार करावा लागतो. 

नोकरीतून हनवृत्त झाल्यावर काय करायचे त्याची तयारी पण ह्ा काळात करावी लागते.  

 

मुलाच्या संगोपनाच्या प्रते्यकाच्या वेगवेगळ्ा कल्पना आहण पद्धती असतात. 

कुटंुबातील जेष्ठ व्यक् तीच्या स्वत:च्या कािी पद्धती असतत आहण त्या जर पालकाना मान्य 

नसतील तर वािहववाि िोण् याची शक्यता असते. अशावेळी पालकानी िोघानी हमळून 

कािी धोरण आिणे आहण तसे जेष्ठांशी मोकळेपणे बोलणे मित्त्वाचे असते. त्याचप्रमाणे 

मुलानी भहवष्यात काय करावे िे मुलाच्या कलानुसार ठरवावे. मुलाचे संगोपन िा आताचा 

चचेचा हवर्य नािी, पण त्यावरुन जोडप्यामधे मतभेि असू नयेत. 

 

समाजाच्या अपेक्षांच्या चौकटीत आपले जोडपे असले तर सवषसामान्यांप्रमाणे आपले 

सिजीवन सुरु रिाते. कुटंुहबय आहण समाज वेळ पडली तर मितीला धावून येतो. पण 

जोडपे समाजमान्य चौकटीबािेर असेल तर मात्र प्रवािाहवरुद्ध पोिताना अहधक समस्ांना 

तोडं द्यावे लागते.  

 

ह्ाकाळात जोडप्याची स्वत:ची करीअर करण्याची त्याचबरोबर मुलाचे संगोपन 

आहण आपल्या कुटंुहबयांची काळजी घेणे अशा हवहवध जबाबिार् या एकाचवेळी 

खस्वकाराव्या लागतात. आपले स्वत:चे पण वय वाढत असते , सोबत आपल्या आरोग्याची 

काळजी घेण् याची िबरिारी घ्यावी लागते. तरुणपण ओसरत जाऊन आपण पन्नाशीकडे 

सरकत असतो. शाररररक समस्ा उि् भवल्यास त्याला सामोरे जावे लागते. 

 



िया काळात जोडप्यात सुसंवाि असणे िूप मित्वाचे असते.  

संवाि साधायला िवा म्हणजे नक्की काय करायचे िे समजून घेऊया.  

संवाि िी एक प्रहक्रया असते. एका व्यखक्तकडुन िुसर्याला संिेश पाठवला जातो. तो 

संिेश िूसरी व्यखक्त स्वीकारते आहण त्याचा अिष लावते. आता िूसरी व्यखक्त त्याचे उत्तर 

िेते. िे उत्तर पहिल्या व्यखक्तकडे पोिोचते आहण ती व्यक्ती ते स्वीकारून त्याचे प्रतूत्तर 

िेते. तर वरकरणी सोपी वाटणारी िी प्रहक्रया गंुतागंुतीची असते.  

पाठवणार्या व्यकतीने ते कसे, काय आहण केव्हा पाठवले तसेच िुसर्या व्यखक्तकडे 

काय, केव्हा आहण कसे पोिोचले आहण ते कसे समज़ले गेले ह्ानुसार त्याचे उत्तर बिलते.  

उिािरणािष, आई आपल्या मुलीला वेडाबाई हकंवा वेडी आिेस असे लाडाने बरेचिा 

बोलते. सासु जेव्हा असे सुनेला बोलते तेव्हा ते आरोप म्हणून घेतले जाते. म्हणजे, काय 

बोललात यापेक्षा कोण बोलले ियाला मित्व हिले गेले. 

  



हशवाय, कोणत्या वेळी बोललो िे सुद्धा मित्वाचे असते. पाठवणार्याची आहण 

िुसर्याची त्यावेळची मनखथिती असेल त्याप्रमाणे त्याचा अिष आहण उत्तर हिले जाते. 

िी प्रोसेस चांगली िोण्याकरता कािी गोष्ीचंी मित िोते, जसे की, 

● मोकळे वातावरण 

● िडपणरहित वातावरण 

● पुरेसा वेळ असणे 

● ठराहवक मजकूर िष्पणे मांडणे 

● िुसर्याला समजून घेऊन सांगणे 

● स्वतःला काय सांगायचे आिे ह्ाबद्दल िष्ता असणे 

● िुसर्या पयांत आपले सांगणे पोिचेल ह्ाची काळजी घेणे 

● सोप्या भारे्त आहण िष्पणे व्यक्त करणे 

● आपण समोरासमोर बोलतो तेव्हा शब्दा-बरोबरच आपली िेि-बोली 

बरेच कािी सांगत असते ह्ाची ििल घ्यावी.  

● मजकूराबरोबर तुमच्या भावनािी पोिोचत असतात िे लक्षात घ्यावे. 

  



सुसंवािाला कािी अडिळे हनमाषण िोऊ शकतात. ते आता पाहूया- 

 

● भौहतक अडिळे जसे की, िूर अंतर, आजूबाजूला कलकलाट असणे, 

उजेड नसल्याने हिसु न शकणे इत्यािी.  

 

● समजून घेण्यात अडिळे. आपण आपल्या अनुभवावरुन मजकुराचा 

अिष लावत असतो. पाठवणार्याची समज आहण िुसर्याची समज ह्ात जर तफावत 

असेल तर िवा तसा संिेश पोिचणार नािी.  

 

● पूवषग्रि िूहर्त समजांचे अडधळे . आपल्या कािी पूवषग्रि िूहर्त 

कल्पना असतात .त्यांचा संिेश नीट पोिोचण्यास अडिळा हनमाषण िोऊ शकतो. 

अशावेळीबर्याचिा काय सांहगतले जातेय ते ऐकण्यापेक्षा कोण सांगतेय ह्ावरून 

ऐकणारा प्रहतहक्रया िेतो.  

 

● शब्द आहण िेि-बोली ह्ांची हवसंगती िा सुसंवािात अडिळा 

हनमाषण करतो. ऐकणार्याला त्यातून िष्ता येत नािी.  

 

● तीव्र भावना असतात तेव्हा संवाि साधणे कठीण जाते. िूप आंनिात 

हकंवा िूप रागात, िु:िात आपण नीट सांगू शकत नािी तसेच आलेला मजकूर 

नीटपणे समजून घेऊ शकत नािी. 

● भार्ा िे तर संवािाचे माध्यम असते. एकच शब्द िोन वेगळ्ा 

भार्ांमधे्य वेगळे अिष सांगतो. त्यातून गोधंळ हनमाषण िोऊ शकतो. उिािरणािष, 



'नवरा' मराठीत त्याचा अिष पती तर गुजरािीत त्याचा अिष ररकामटेकडा असा िोतो. 

'जाडा' याचा मराठीत लठ्ठ, मोठ्ठा असा िोतो तर हिंिीत िंडीचा मोसम असा िोतो.  

● संिेश िेणारा आहण घेणारा िोघांची व्यक्त िोण्याची कुवत, ऐकून 

घेण्याची सवय, संभार्ण कौशल्य ह्ा नुसार सुसंवािाची पररणामकारकता बिलते.  

● आपल्याकडे एकमेकांशी बोलतांना बोलणारा कायम एक राितो 

आहण ऐकणारा िुसरा, असे केल्याने तो सुसंवाि िोत नािी . समोरच्याला बोलायला 

संधी िेणे, त्याचे मत त्याला मोकळेपणाने व्यक्त करू िेणे, त्याच्या म्हणण्याचा 

आिर करणे, िुसर्याचे नीट ऐकून घेणे अशा कौशल्यांची सुसंवािासाठी अतं्यत 

गरज असते.  

● राग येणे चुकीचे नसते पण आपल्या रागावर हनयंत्रण ठेवता येणे 

मित्त्वाचे असते. िुसर्याला आपल्या भावनांचा त्रास िोणार नािी िबरिारी घ्यावी 

लागते तसेच िुसर्यांच्या भावनांची किर आहण आिर रािलाच पाहिजे.  

पुढे कािी सोपे उपक्रम (excercises) िेत आिे. िोघांनी ते करुन पिावेत. 

िोघांतील संवाि सुिष् करण्यास आहण पयाषयाने िोघांतील नाते बळकट करण्यास 

त्याचा उपयोग िोईल. 

● जोडप्याने स्वतंत्र िररोज डायरी हलिायची. एकमेकांची डायरी 

आठवड्यातून एकिा एकमेकांना वाचायला द्यायची आहण नंतर त्यावर एकमेकांशी 

बोलायचे.  

● जोडप्याने हकमान महिन्यातून  एकिा एकत्र बसून एकमेकांशी 

बोलावे. पहिला अधाष तास एकाने बोलायचे आहण िुसर्याने ऐकायचे नंतर िुसर्याने 

बोलायचे आहण पाहिल्याने ऐकायचे. नंतर परिरांना प्रहतहक्रया द्यायची.  

●  िोघांनी आपण येत्या वर्ाषत काय करणार, प्राधान्यक्रम काय ते 

हलहून नंतर िुसर्याने काय करावे आहण काय प्राधान्यक्रम असावा असे तुम्हाला 



वाटते ते हलहून एकमेकांना िािवून त्यावर चचाष करणे आहण िोघांना मान्य असेल 

असा प्राधान्यक्रम तयार करणे.  

● आपल्याला िुसर्याची कोणती गोष् आवडते ते व्यक्त करणे. तसेच 

जर कािी आवडले नािी तर तसे िष्पणे सांगणे. 

● िोघांनी एकहत्रतपणे घरची कामे करणे. एकहत्रतपणे हफरायला जाणे. 

● कोणाला अध्याहृत धरू नये. "मला वाटते तुला कािी न सांगता 

कळले असणार", हकंवा "एवढे तरी तुला मािीत असणार", "तू माझ्याबरोबर 

येणारच" असे करू नका. कधीकधी सरप्राईज िेणे चांगले पण अध्याहृत धरू नका.  

● एिाद्या हिवशी भूहमका बिलून बघा. नवर्याने बायको आहण 

बायकोने नवरा िोणे. ह्ातून एकमेकांना जाणून घ्यायला िूप मित िोते आहण 

मजािी येते. 

● एिािा संवाि समोरासमोर बसून करा. नंतर एकमेकांना पाठमोरे 

िोऊन करा. नंतर िोन वेगवेगळ्ा िोल्यांमधे्य करा. नंतर रेहडओ/ टी. व्ही. लावून 

बोला. िरवेळी येणारा अनुभव एकमेकांना सांगा. 

● एिािे हचत्र हकंवा पररचे्छि िोघांनी पिा, वाचा आहण त्यातून काय 

समजले ते एकमेकांना सांगा. िोघे कसे वेगवेगळ्ा प्रकारे पिातात, वाचतात ते 

लक्षात येईल.  

 

● एकमेकांशी कोणतेिी िातवारे हकंवा चेिर्यावर भावना ना िािवता 

बोला आहण नंतर िेि-बोली आहण शब्द वापरून बोला. िोन्ही प्रकारातला फरक 

लक्षात घ्या.  



● एकत्र बसा आहण एकमेकांना आपल्या आयुष्यातील सवाषत आनंिी 

घटना सांगा.  

● िोघांनी एकत्र बसून एकाने एक गोष् हलिायला सुरुवात करायची. 

चार ओळी हलहून नंतर िुसर्याने ती पुढे हलिायची. परत चार ओळी पहिल्याने ती 

पुढे हलिायची. पाहिल्याने ती पुढे सुरू ठेवायची. गोष् पूणष िोईपयांत हलिीत रिायचे. 

एकाच हिवसात िे पूणष झाले पाहिजे असे नािी. अगिी महिनाभर सुरू तरी शेवटी 

मग एकत्र बसून वाचावी.  

 

िा मध्यम वयातील कालावधी जोडप्याने एकमेकांना समजून, एकमेकांचा आिर 

करत पे्रमाने एकत्र आनंिाने जगण्यात मजा असते. िोघेिी त्यांच्या नात्यात स्वतंत्रपणे तसेच 

एकहत्रत आपली वाढ करुन घेऊ शकतात. 

ऑडर ी आहण जॉननेिी एकमेकांना जाणून घेणे मित्त्वाचे मानले, तर एकमेकांना साि 

िेत कठीण पररखथितीतिी छान संसार करु शकतो िे गीता आहण सुब्रमण्यम यांनी िािवून 

हिले. 

 

ऑडर ी आहण जॉन  

 

ऑडर ी आहण जॉन ह्ांचे लग्न १८ वर्ाांपूवी झाले. घरच्यांच्या पसंतीने ररतसर मागणी 

घालून चचषमधे धाहमषक पद्धतीने त्यांचे लग्न झाले.  ऑडर ी िुसर् या शिरातून जॉनच्या शिरात 

आली. िोघांच्या फॅहमली आधीपासुन एकमेकांना ओळित िोत्या. घरात सासू, सासरे, हिर 

आहण एक लग्नाच्या वयाची नणंि िोती. जॉन घरातील मोठा मुलगा. त्याचे वहडल नोकरी 

करत िोते. जॉन  एका कंपनीत चांगल्या पोस्टवर िोता.  ऑडर ीने नोकरी शोधली. हतलापण 

एक प्रायवे्हट फमष मधे नोकरी हमळाली. सासू घरी असायची. हिराचे हशक्षण सुरु िोते. 



नणंि पिवीधर झाली आहण मग घरच्यांनी हतच्या लग्नासाठी प्रयत्न सुरु केले.  ऑडर ीच्या 

ओळिीने एक थिळ आले. मुलगा चांगला वाटला ,मग िोन्ही कुटंुहबय भेटली आहण लग्न 

ठरले. लग्नाची जबाबिारी  ऑडर ी आहण जॉनने पार पाडली. त्यावेळी  ऑडर ी गरोिर िोती. 

घरच्यांनी हतच्या तबे्यतीची काळजी घेतली. बाळंतपण जॉनच्या घरी झाले.  ऑडर ी एक 

महिन्यानंतर बाळाला घेऊन  मािेरी गेली. चार महिने हतने रजा घेतली.  मािेरपणाहून परत 

आल्यावर सासरी बाळाची िेिभाल करायला एक बाई शोधली. सासूबाई घरी असायच्या, 

त्यामुळे त्यांची िेिरेि िोती. आता मुलाचे करण्यात  ऑडर ीचा बराच वेळ जायचा. जॉन 

तसे मुलाला िेळवायचा, पण मुल रडले की लगेच हतच्याकडे द्यायचा. त्याला रात्री जागणे 

शक्य िोत नसे.  ऑडर ीची ओढाताण व्हायची. जॉनला वाटायचे की आता  ऑडर ी त्याला वेळ 

िेत नािी. नणंिेचे घरी येणे व्हायचे. त्यांचा पाहुणचार करण्यात  ऑडर ी गंुतून जायची. 

जॉनच्या घरचे ऑडर ीचे कौतुक करत. पण जॉन कधीकधी नाराज िोत असे. पूवीसारिे 

िोघे कुठे हफरायला जात नव्हते. सारिे घर आहण घरातली कामे आहण नोकरी असे सुरु 

िोते. जॉनची हचडहचड व्हायची.  ऑडर ीला ते कळत िोते.  

 

ऑडर ीच्या मनाची घालमेल हतने हतच्या मैहत्रणीकडे बोलून िािवली.  िोघी त्यावर 

बोलल्या. त्यातून मागष काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.  िोघांनी आठ हिवसाची रजा घेतली. 

ऑडर ीने त्यांच्यासाठी एक रेस्टिाऊस बूक केले. िोघे मुलाला घेऊन हतिे गेले. आठ 

हिवसांचा तो बे्रक िोघांना गरजेचा िोता. िोघे एकमेकांना समजून घेऊ शकले. िोघांमधले 

अंतर वाढण्यापासून वाचले. रजा संपल्यावर िोघे भहवष्याचा प्लान करत नव्या उमेिीने 

घरी परतले. परत रोजचे रुटीन सुरु झाले, पण आता िोघांची हचडहचड आहण ऑडर ीचा 

मानहसक कोडंमारा कमी झाला. 

 

मूल मोठे िोत िोते. नंतर त्याची शाळा सुरु झाली. सासरे हनवृत्त झाले. मुलाला शाळेत 

ते सोडत आहण परतिी आणत. घरातली कामे जरी नोकरांनी केली तरी घरच्या माणसांची 



मित मोलाची ठरत िोती. मूल कधी आजारी  असले तर त्याला लगेच आजी डॉक्टरकडे 

न्यायची. त्याचे िाणे, झोपणे, िेळणे सगळ्ावर आजी आहण आजोबांची नजर असायची. 

त्यामुळे ऑडर ी आहण जॉन कामावर हनधाषस्तपणे जाऊ शकत िोते. ह्ाची जाणीव त्यांनी 

ठेवली िोती. आजी-आजोबांच्या लग्नाच्या वाढहिवशी त्यांनी िूप छान पाटी आिली. 

घरच्यांच्या मनाचा हवचार करत आहण आपल्या गरजांचेिी भान ठेवून िे जोडपे आनंिानी 

संसार करत िोते.  

 

कािी वर्ाांनी आजी आजोबा िकले. आजोबा कािी िोड्याश्या आजारानंतर मृतू्य 

पावले. जॉन आहण ऑडर ी िोघांना िा आघात सिन करणे कठीण गेले. िोघांनी आजीला 

सावरले. िोन वर्ाांनी आजी गेली. आता जॉन आहण ऑडर ीला एकाएकी मोठे झाल्यासारिे 

वाटले. जॉनचा भाऊ मधं्यतरी परिेशात गेला िोता, तो हतकडेच रिात िोत. जॉनच्या 

बहिणीचा संसार उत्तम चालला िोता. आजी गेल्यावर िोघे परत एकिा रजा घेऊन 

एकमेकांसोबत आठ हिवस राहिले. आता मुलगा ििावीला आला िोता. त्याच्या पुढच्या 

हशक्षणासाठी तरतुिी करायच्या िोत्या. आजोबांचे बंॅकेचे अकाऊंट्स बंि केले. घर जॉनने 

त्याच्या नावावर करुन घेतले. त्याच्या भावाच्या साठी कािी तरतूि केली. 

 

आज जॉन आहण ऑडर ीच्या लग्नाचा हवसावा वाढहिवस. आजी आजोबांच्या आठवणीने 

िोघांच्यािी डोळ्ात पाणी आले.  

 

  



गीता  आखण सुब्रर्ण्यर् 

 

मध्यमवगीय कुटंुब. िाऊनहपवून सुिी कुटंुब. नागपुरात एका बंगल्यात रिातात. 

िोघांचे आईवहडल आता नािीत. लग्नाला अठरा वरे् लोटली. मागे वळून पिातांना िोघांना 

आनंिाचे आहण िु:िाचे प्रसंग आठवले. 

उमा त्यांची मुलगी आहण उमेश त्यांचा मुलगा. उमेश आता बारावीत आिे. तो िुप 

हुर्ार आिे, त्याला डॉक्टर व्हायचंय. उमा तशी कमी हुर्ार . उमाला अभ्यासात रस नव्हता. 

हतला नीट हलहितावाचता येत नव्हते म्हणून शाळेतून हतच्या सतत तक्रारी यायच्या. उमेश 

त्याच शाळेत िोता. हशक्षक नेिमी म्हणायचे की उमेश इतका हुर्ार आहण त्याची बहिण 

अशी कशी? उमा पहिलीत असतांना गीताने हतला डॉक्टरकडे नेले आहण ती ऑहटखस्टक 

असल्याचे हनिान झाले. गीताने मग नोकरी सोडून हिली. उमाच्या उपचारावर भर हिला. 

कुटंुहबयांकडून तसेच समाजाकडून बर् याचिा टोमणे ऐकावे लागत आहण अविेलना 

व्हायची. पण िोघे िंबीरपणे उमाच्या पाठीशी उभे राहिले. उमामधे िूप प्रगती झाली. हतने 

लेिहनक घेऊन परीक्षा पास केल्या. उमेशला ह्ासवाषत सिभागी करुन घेतले. उमेश 

उमाला नीट समजून घेत िोता. उमाने हतला हशवणकाम आवडते म्हणून त्याचे हशक्षण 

हिले. ऑहटखस्टक मुलांच्या पालकांचा गु्रप गीताने सुरु केला.  

समस्ा येतात, वेगवेगळ्ा स्वरुपाच्या आहण वेगवेगळ्ा तीव्रतेच्या त्या असतात. पण 

आपण त्यांना कसे सामोरे जातो िी आपली कसोटी असते. उमाच्या हनिानानंतर गीता 

आहण सुब्रमण्यम िािरले पण त्यांनी कोलमडून न जाता त्यातून योग्य मागष कसा काढायचा 

ते ठरवले. बिललेल्या पररखथितीत एकमेकांना आधार िेत आहण एकमेकांना समजून घेत 

पुढे गेले.  

आपल्या घरात कोणी आजारी असले हकंवा मूल अपंग असले तर जास्तच वेळ आहण 

मेिनत िेणे गरजेचे ठरते. पण ते करताना कुटंुबातील सगळ्ांनी सिभाग घेतला तर कोणा 

एका व्यक्तीवर बोजा पडत नािी, तसेच मानहसक आधारिी मित्त्वाचा असतो. 



 

कुटंुब मं्हटले की वेगवेगळ्ा वयाच्या आहण स्वभावाच्या  व्यक्ती असणारच. 

आवडीहनवडी वेगळ्ा असणार. पण एकत्र रिाताना िुसर् याच्या वयाचे, आवडीचें भान 

ठेवणे मित्त्वाचे असते. सुसंवाि िवा, हवचारांची आहण भावनांची िेवाणघेवाण िवी. ह्ासाठी 

तसे कािी पैसे लागत नािीत तर एकमेकांच्यात पे्रम, आिर आहण आपुलकी असावी 

लागते.  

 

गीताला नोकरी सोडावी लागली पण िा हनणषय  िोघांनी हमळून घेतला, त्यावेळेची ती 

गरज िोती. 

गीताने उमाच्या शाळेत काम करणे सुरु केले िोते.  

 

प्रते्यक व्यक्तीत कािी गुण आहण कािी कमतरता असतात. आपले आहण िुसर् याचे 

गुण ओळिून त्यावर भर िेवून कमतरतेवर मात करता येते.  

तसे पाहिले तर िे सवषसामान्यासारिे कुटंुब. उमाच्या हनिानानंतर जर त्यांनी िचून 

जाऊन िातपाय गाळले असते तर? त्यांना कुटंुहबयांचा आहण समाजाचा हवरोध िोत असला 

तरी ते िोघे एकहत्रतपणे त्याचा सामना करत िोते आहण तीच त्यांची ताकि िोती.  

 

आज मागे वळून पाितांना िोघांना समाधान वाटतेय की वेळोवेळी िोघे एकहत्रतपणे 

समस्ांना सामोरी गेले. उमेशची पण त्यांना साि हमळत गेली. सगळे एकत्रपणे आिेत 

त्यातच त्यांची ताकि आिे आहण त्यामुळे कोणतेिी संकट येवो ते नक्कीच डगमगणार 

नािीत.  



उतारवयातील वैवाहिक सिजीवन 

 

लोणचे मुरले की चविार लागते. सिवासाने एकमेकाना जाणल्यामुळे िोघाना 

एकमेकांची सवय िोते आहण सिजीवन अहधक आनंििायी िोत जाते. 

वृद्धापकाळामुळे शाररररक तक्रारी सुरु िोतात. पूवी सारिी चपळता नसते. 

साध्यसाध्या कामासाठी िुसर् यावर अवलंबून रिावे लागते. हचडहचड वाढू शकते. पण 

प्रते्यकाने आपल्या वृद्धापकाळासाठी आपली मानहसक तयारी करावयास िवी. वयानुसार 

आलेल्या मयाषिा स्वीकाराव्यात. आता िाताशी मोकळा वेळ असतो त्याचा सिुपयोग 

करावा.  

आयुष्याचा आढावा घ्यायचा िा काळ. जोडपे आपल्या भूतकाळाच्या आठवणीत 

बर् याचिा रमून जातात. आयुष्यात काय कमावले आहण काय राहून गेले ह्ाचा आढावा 

घेत, राहून गेलेल्या गोष्ी करण् याचा प्रयत्न करावा. 

एव्हाना मुलाची लगे्न िोऊन ते त्यांच्या संसारात मग्न असतात. त्यांना गरज लागेल तेव्हा 

मित करावी नािीतर त्यांना त्यांचे जीवन स्वतंत्रपणे जगू द्यावे. 

 

िया काळात भूतकाळातील घटना, त्यातुन हशकलेलें धडे, आतापयषन्तचे सिजीवन 

ह्हवर्यी एकमेकांशी बोलावे. आपले सिजीवन आनंिी कसे ठेवता येईल ह्ाचे िोघानी 

प्रयत्न करावेत. 

रमेश आहण सीमा यांनी िेच करायचे ठरवले. 

  



रर्ेश आखण सीर्ा 
 

पंच्याित्तरी ओलांडली की उतारवय जाणवते. शारररीक तक्रारी सुरु िोतात. पण 

ह्ावर मनाच्या उभारीने मात करायची असे रमेश आहण सीमाचे मत. िोघे रोज सकाळी 

अलामष लावून सिा वाजता उठतात. बािेर हफरायला जातात. िास्क्लबमधे जातात. आठ 

वाजता िोघे घरी येतात. घरी आले की चिापाणी िोते. घरकामाला बाई आिेत, त्या नऊ 

वाजता येतात. जेवणाचे त्या बघतात. घरात झाडलोट िोते. िोघानचे मग िेवपूजा आहण 

पोिी वाचन झाले की जेवण. िुपारची वामकुक्षी आहण संध्याकाळी हट.व्ही. पिाणे, गप्पा 

मारणे हकंवा वाचन, हशवणकाम असे उद्योग आहण रात्री जेवून झोपणे. असा त्यांचा ठरलेला 

हिनक्रम. 

िोन मुले, िोघेिी परिेशी थिाहयक. मुलगी अहववाहित. ती शाळेत हशहक्षका आिे. 

हतला लग्न करायचे नाहिये, ती एक काळजी िोघांच्या मनात घर करुन आिे, बाकी सगळे 

ठीक आिे.  

 

आणिी एक हचंता त्यांना सतत त्रास िेते ती म्हणजे, आपल्यातील एकजण जर आधी 

जाणार तेव्हा िुसर् याचे कसे िोईल?  

 

िोन्ही मुलांचे हशक्षण झाले, िोघांना चांगल्या नोकर् या हमळाल्या, िोघांची लगे्न झाली 

आहण ते सुिात रिात आिेत. समाधान आिे, पण आपल्याला एकटे रिावे लागते त्याचे 

िु:ि आिे. मुला-नातवंडात रिाता येत नािी. मुले परिेशी बोलावतात, पण हतकडे ह्ांना 

करमत नािी. ह्ांनी इकडे भारतात आहण आपण एकटे परिेशात रिायचे िे त्या िोघांना 

पटत नािी.  

 

िरेतर समाजात रिायची त्यांची सवय त्यामुळे परिेशात एकटेपण वाटते. हतकडे 



मुले-नातवंड असतात पण ते त्यांच्या कामात मग्न रिातात.  

 

माणसाचा स्वभाव बघा कसा हवहचत्र असतो. परिेशात मुलनातवंडे आिेत पण 

समाधान नािी आहण इकडे आपली माणसे आिेत पण तरीिी समाधान नािी. एकूण काय 

तर आपण कसा हवचार करतो त्यावर आपले समाधान अवलंबून असते. बािेरची पररखथिती 

आपल्या किर ोल मधे असतेच असे नािी परंतू आपली मनखथिती आपण बिलू शकतो. 

आनंिी आहण समाधानी रिाण्याचे आपल्या मनाने ठरवणे मित्त्वाचे असते. 

 

आज त्यांच्या लग्नाची साठी. मुले, नातवंडे, मुलगी सगळे घरी आलेत. मोठा समारंभ 

त्यांनी केला. सगळ्ांनी िोघांचे कौतुक केले. आठवणीनंा उजाळा हिला गेला. मुलांच्या 

लिानपणच्या गोष्ी सांहगतल्या गेल्या. तेव्हाचे हिवस कसे वेगळे िोते ह्ावर बोलणे झाले. 

नातवंडांनी िोघांचे आहण सगळ्ांचे असे िूप फोटो काढले. पुन्हा एकमेकांच्या गळ्ात 

माळा घालून लग्न लावले गेले. आज िोघे एकहत्रतपणे परत पूवीचे ते क्षण अनुभवत िोते. 

समारंभ झाला. आठ हिवस कसे भुरकन हनघून गेले. आता मुलांची जायची तयारी सुरु 

झाली. परत िोघांना मनात हुरहुर लागली.  परत कधी असे भेटणार?  

 

आता मात्र िोघांनी ठरवले की सगळ्ांना िसत हनरोप द्यायचा. आपण िोघे 

एकमेकांना आिोत, बाकीच्यांना त्यांचा संसार आिे. आिे त्या पररखथितीत आनंिाने 

रिायचे. न जाणो आपली एकमेकांची साि पुढे सुटली तर?  आज िोघांनी ठरवले की, 

ह्ांची आहिषक तजवीज करुन ठेवून आिेत ते हिवस सोबत आनंिात जगायचे. 

 

  



पुनहवववाि 

  

आपल्याकडे पुनहवषवािाचे प्रमाण पूवीपेक्षा िोडे वाढले आिे. त्यातिी पुरुर्ांच्या 

पुनहवषवािाचे प्रमाण स्त्रीयांपेक्षा जास्त आढळते. बर् याचिा पुनहवषवाि िे सोयीकरता हकंवा 

घरातल्या व्याविाररक अडचणीनंा उत्तर म्हणून केला जातो. पुनहवषवाि करावा की नािी 

ह्ाचा हनणषय हववाि करणार् या व्यक् तीने स्वत: घ्यावा. ह्ा नात्यातून आपल्याला काय िवे 

आिे ह्ाचा हवचार करुन त्याप्रमाणे जोडीिार हनवडावा. 

पुनहवषवाि करतांना पुढील गोष्ीचंा हवचार करावा: 

आपले वय, लग्न करण्याची कारणे, जोडीिाराकडूनच्या अपेक्षा, पहिल्या लग्नाचा 

कालावधी आहण आठवणी, अपते्य असल्यास ते कुठे आिेत आहण लग्नानंतर त्याच्यावर 

िोणारे पररणाम, अपत्याची पुनहवषवािाबद्दल िोणारी प्रहतहक्रया, कौटंुहबक पररखथिती आहण 

कुटंुहबयांच्या पुनहवषवािाबद्दल िोणार् या प्रहतहक्रया, नवीन नात्यासाठी शाररररक सामाहजक 

- मानहसक तयारी. 

 

िुसर् या लग्नाच्यावेळी आपला भूतकाळ आपल्या सोबत असतो तो नाकारता येत 

नािी. 

नव्या संसारात गंुतताना िोणारे बिल नव्या उत्सािाने स्वीकारावे लागतात. 

भूतकाळात अडकून राहून नवीन नात्यात आनंिाने जगणे कहठण िोते. पहिल्या लग्नाचा 

कालावधी, अपते्य आिेत का आहण ते कोणाकडे रिातात, अपत्याचे वय, पुनहवषवािाची 

कारणे, लग्न करणार् याचे वय, कौटंुहबक पाश्वषभूमी, िुसर् या लग्नाबद्दलच्या अपेक्षा ह्ा हवहवध 

घटकांवर पुनहवषवािानंतरच्या नात्याचे स्वरुप अवलंबून असते. लिान मुलापेक्षा हकशोर 

वयातील व तरुण वयातील मुले असतील तर त्यांच्या आई / वहडलांच्या पुनहवषवािाच्या वेळी 

त्यांच्याशी जुळवून घेण् याचे मोठे आव्हान असते.  पुनहवषवािाच्या हनणषयाची कल्पना त्यांना 



योग्य वेळी द्यावी तसेच लग्नाच्या हनणषयप्रहक्रयेत त्यांचा सिभाग असावा. मुलांशी मोकळेपणे 

बोलावे. 

तसे पाहिले तर िुसरा संसार िा पहिल्या संसारात केलेल्या चुका हकंवा कमतरता 

भरुन काढण्याची संधी आिे असा हवचार करायला काय िरकत आिे? 

 

आपले सिजीवन प्रते्यक टप्प्प्यावर आनंिी करणे िे जोडप्याच्या, िोघांच्या िातात 

असते, तेव्हा आनंिाने जगा आहण जगू द्या. 

 

************** 

  



ई साहित्य प्रहतष्ठानच ेि े१२ व ेवर्ष. डॉ. सजुाता चव्िाण याांच ेि ेआठव ेपसु्तक. 

डॉ. सुजाता चव्िाण या हवख्यात कुटुांब कायदे तज्ञ आिते. त्या िा हवर्य TISS मध्य े

हिकवतात. आहण त्याचबरोबर अनेक आघाड्ाांवर त्या सामाहजक कायष व समुपदेिन करत 

असतात. टाटा मेमोररअल, मुांबई िायकोटष, टाटा सामाहजक हवज्ञान सांस्था अिा अनेक 

सांस्थाांवर त्या आिते. त्याांच्या हवर्यातील त्या एक प्रमखु लेहखका आिते. त्याांना प्रकािक 

हमळायला तोटा नािी. पण सुजाताजी आपली अनेक पुस्तके ई साहित्यच्या माध्यमातून 

जगभरातील वाचकाांना हवनामूल्य देतात. अस ेलखेक जयाांना लखेन िीच भक्ती असते. आहण 

त्यातून कसलीिी अहभलार्ा नसते. मराठी भारे्च्या सुदैवाने गेली दोन िजार वरे् कवीराज 

नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तुकारामाांपासून िी परांपरा सुरू आि.े अखांड. अजरामर. म्िणून तर 

शिंभ ू गणपुल े (नऊ पुस्तके), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके),  डॉ. र्सिंत बागुल (१६ 

पुस्तके), शुभािंगी पासेबिंद (८ पुस्तके), अखर्नाश नगरकर (चार पुस्तके), नासा येर्तीकर(७), 

डॉ. खस्र्ता दार्ल े(९ पुस्तके), डॉ. हनतीन मोरे (२४ पुस्तके), अनील र्ाकणकर (६ पुस्तके), 

रत्नाकर र्हाजन (४ पुस्तके),  अनिंत पार्सकर(चार पुस्तके), र्ध ूखशरगािंर्कर (३), अशोक 

कोठारे (१० हजार पानािंचे र्हाभारत), श्री. हवजय पाांढरे (मिाराष्ट्राचे मुख्य अहभयांता, 

ज्ञानेश्वरी भावाथष), र्ोहन र्द्वण्णा (जागखतक कीतीचे र्ैज्ञाखनक, ४ पुस्तके), सिंगीता जोशी 

(आद्य गझलकारा, १२ पसु्तके), खर्नीता देशपािंडे (७ पुस्तके), उल्िास िरी जोिी(६), नांददनी 

देिमुख (५), सुजाता चव्िाण (८), डॉ. वृर्ाली जोिी(१२), डॉ. नांददनी धारगळकर(८) सांयम 

बागायतकर(२), मीना खॊंड(१)  अस ेअनेक ज्येष्ठ, अनुभर्ी लेिक ई साखहत्याच्या द्वारे आपली 

पुस्तके लािो लोकािंपयंत पोहोचर्तात. एकही पशैाची अपेिा न ठेर्ता. 

अशा साखहत्यर्ूतींच्या त्यागातूनच एक ददर्स र्राठीचा साखहत्य र्िृ जागखतक 

पटलार्र आपले नार् नेऊन ठेर्ील याची आम्हाला िात्री आह.े यात ई साखहत्य प्रखतष्ठान एकटे 

नाही. ही एक र्ोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठािंतून नर्नर्ीन लेिक उदयाला येत आहते. आखण या सर्ांचा सारू्खहक स्र्र गगनाला 

खभडून म्हणतो आह.े 

आहण ग्रांथोपजीहवये । हविेर्ीं लोकीं ’इ’यें । दषृ्टादषृ्ट हवजयें । िोआवे जी । 


